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ÖNSÖZ 

Gıda ihtiyacının karşılanmasında büyük bir önemi olan 

bitkisel üretim alanlarının bilinçsiz uygulamalar sonucu 

azalması ve dünya nüfusunun artışına paralel olarak ihtiyacı 

karşılamada yetersiz kalması bu alanların kıymetini 

artırmaktadır. Bu durum da, bu alanların daha etkin bir şekilde 

kullanım zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu sebepten ve 

ekonomik kaygılardan dolayı yetiştiricilik yapılan tüm meyve 

türlerinde asıl amaç birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün 

elde etmek olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda dünya meyve 

yetiştiriciliğinde trend, kurulum masrafını daha erken amorti 

eden, meyve verim ve kalitesini arttıran ve özellikle hasat vb. 

gibi işçilik masraflarını minimize eden yoğun dikim sistemlerine 

doğru gitmektedir. Yoğun dikim sistemlerinden beklentilerin 

karşılanabilmesi için, göz önünde bulundurulması gereken en 

önemli unsurlardan birisi iklim ve toprak şartlarına uygun anaç 

seçimi iken, bir diğeri ise uygun budama şeklinin 

uygulanmasıdır. 

Ekolojik özellikleri ile kiraz yetiştiriciliği için büyük bir 

potansiyele sahip olan ve dünya kiraz üretiminin % 25,6’sını 

gerçekleştirerek dünyada ilk sırada yer alan Türkiye, üretilen bu 

kirazın sadece %13’ü gibi düşük bir kısmını ihraç edebilmekte 
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ve hektara verim bakımında dünya ortalamasının çok altında 

kiraz üretimi yapmaktadır. Ülkemizde kiraz yetiştiriciliğinde 

halen tohumdan yetiştirilen çok kuvvetli anaçların kullanılması, 

bu anaçların, kuvvetli gelişim gösteren, dik ve dar bir taç 

yapısına sahip ağaçlar meydana getirmesi ve bu olumsuz ağaç 

özelliklerini tölere etmede etkili olan budama uygulamalarına 

gereken önemin verilmemesi bu problemlerin oluşmasında 

büyük bir rol oynamaktadır.  

Bu problemin çözümüne bir nebzede olsa katkı sunmak ve 

kiraz yetiştiriciliğinde önemli konulardan biri olan budama ile 

ilgili modern yetiştiricilikte uygulanan sistemleri tanıtmak 

amacıyla hazırlamış olduğumuz bu eser, yetiştiriciler öğrenciler 

ve öğretim elemanları gibi büyük bir muhatap kitlesinin olması 

ve bu konudaki eksikliğin giderilmesi zaruretinden ortaya 

çıkmıştır.  

Bu eserin hazırlanmasında yardımlarını esirgenmeyen 

Prof. Dr. Kenan YILDIZ ve Prof. Dr. Lynn Edwards LONG’ a 

teşekkürlerimi bir borç bilirim.  

 

 

    

     Doç. Dr. Erdal AĞLAR 
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1. Giriş 

 
Kiraz, içerdiği birçok fitokimyasal bileşik (vitaminler, 

şekerler, organik asitler, fenolik asitler, antosiyaninler ve 

flavonoller) ile zengin bir besin kaynağı ve düşük kalori 

içeriğinden ötürü, bir diyet ürünü olmasının yanında, birçok 

hastalığın (kalp damar, kanser, şeker, felç, bunama, stres vb.) 

oluşma riskini azaltmaya sunduğu katkıdan dolayı sağlık 

açısından önemli bir meyve türüdür. Erken pazara çıkan ve 

kalitesinden dolayı tüketiciler tarafından kabul gören en değerli 

meyve türlerinden biri olan kirazda pazarlama sorununun 

olmaması ve birçok meyve türüne göre yetiştiriciye getirisinin 

fazla olmasından kaynaklı olarak ülkemizde kiraz üretimi yıldan 

yıla artmaktadır. Değişik ve uygun iklim özellikleri ve toprak 

yapısı ile bitkisel üretim açısından avantajlı durumda olan 

Türkiye dünya kiraz üretiminin % 25,6’sını gerçekleştirirken, bu 

üretilen kirazın sadece % 13’ü gibi düşük bir kısmını ihraç 

edebilmekte ve ülkemizde hektara verim dünya ortalamasının 

çok altındadır (Anonim, 2019). Bu verilerden de anlaşılıyor ki 

ülkemiz kiraz yetiştiriciliğinde meyve verim ve kalitesi 

bakımında önemli problemler bulunmaktadır.  

Ağaç büyüklüğü, meyve verimini etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. Ağaç büyüklüğü ile gölgelenen verimsiz 
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yaprak alanı arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Ağaç boyu 

küçüldükçe, meyvede kalite düşüklüğüne neden ola en az ışık 

alan verimsiz yaprak yüzdeliği de küçülmektedir (Heinicke, 

1964). Ağacın boyu, anaç-çeşit kombinasyonu, budama, toprak, 

gübreleme, meyve tutumu ve büyümeyi engelleyiciler 

tarafından tayin edilmektedir. Ağaç büyüklüğünün kontrolü 

bütün bu faktörlerin uygun bir kombinasyonunu gerektirir 

(Forshey, 1972). 

Kirazda hektara ürün miktarı, tercih edilen çeşidin yanında 

ağacın taç hacmine (ağaç büyüklüğüne) etki eden bitki beslenme 

durumu, sulama, kullanılan anaç, budama ve dikim sıklığı gibi 

faktörlere bağlı olarak değişmektedir.  Kuvvetli anaçların 

kullanıldığı ve bunun sonucu olarak 7x7 m mesafeler ile dikimin 

yapıldığı, budama uygulamalarına gereken özenin 

gösterilmediği bahçelerde hektara ürün miktarı 8-10 ton 

arasında değişirken, modern yetiştiriciliğin gerekleri olarak 

uygun anaç ve budama şekillerinin kullanıldığı, sık dikim 

uygulanan bahçelerde ise hektara verim 30-40 tona 

ulaşabilmektedir (Long, 2007).  

Bir ağaçtaki meyvenin kalitesi ve miktarı, vejetatif ve 

generatif gelişim arasındaki denge ile tayin edilir (Ferree, 2003). 

Meyve ağaçları vejetatif ve generatif gelişimlerini, üzerinde 

yetiştirildikleri toprağın verimlilik durumuna, ekolojik 
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koşullara, tür ve çeşitlerin kalıtsal yapılarına ve üzerine 

aşılandıkları anaçlara göre düzenlerler.  

 

Genel anlamda, beslenme toprak altı organlarının 

üstünlüğü durumunda ağaçta vejetatif gelişim, toprak üstü 

organlarının üstünlüğünde ise generatif gelişim fazla olacaktır. 

İkisi arasında bir eşitlik söz konusu ise ağaç fizyolojik 

dengededir (Yılmaz, 1990; Yılmaz, 2003). Kiraz ağaçlarında, 

genelde gelişim hızlı ve apikal dominansi güçlüdür ve büyük 

boylu ağaçlar meydana getirirler. Böyle ağaçların meyve verim 

ve kalitesi düşüktür. Bu özellik kurulacak bir meyve bahçesinde 

ağaçta vegetatif / generatif dengeyi sağlamak için yapılacak 

uygulamalarda temel problemi oluşturmaktadır. Ağaçta 

fizyolojik dengenin oluşmasında, anaç, çeşit, ekolojik faktörler, 

sulama, gübreleme gibi bir çok faktör etkili olurken, budama 

uygulamaları da oldukça önemli bir etkiye sahiptir (Long, 2003). 

Meyve ağaçlarında budama, bitki fizyolojisi ve bitki 

gelişiminin anlaşılmasına dayanan bir sanat gibidir. 

Ağaç gelişim fizyolojisini; 

Meyve türlerinin ve çeşitlerin gelişim alışkanlıklarını; 

Budama ve terbiye sistemlerinin prensiplerini; 
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Ağacın değişik budama kesimlerine (uç alma ve 

seyreltme) tepkilerini ve 

Kuvvetli vejetatif gelişim ve meyve tutumu gibi 

faktörlerin budamadaki etkilerini iyi anlayabilirsek vejetatif 

gelişimi değiştirebilir ve arzu edilen özelliklerde meyve ve ağaç 

elde edebiliriz (Forshey, 1972). 

Ekonomik kaygılar, birçok sektörde olduğu gibi meyve 

yetiştiriciliğinde de yetiştiricileri birim alandan en az girdi ile en 

yüksek ve en kaliteli ürünü elde etme arayışına itmektedir. Bu 

amaç doğrultusunda dünya kiraz yetiştiriciliğinde trend, 

kurulum masrafını daha erken amorti eden, meyve verim ve 

kalitesini arttıran ve özellikle hasat vb. gibi işçilik masraflarını 

minimize eden yoğun dikim sistemlerine doğru gitmektedir. Bu 

yoğun dikim sistemlerinin oluşturulması, üzerindeki çeşidin 

vejetatif gelişimini sınırlayan ve çeşidi erken meyveye yatıran 

anaçların kullanımı ve uygun modern terbiye sistemlerinin 

uygulanması ile mümkündür. 

Son yıllarda, bodur anaçların kullanılması ve kiraz 

üretimine duyulan ilgi, destekli ya da desteksiz birçok terbiye 

sistemin geliştirilmesini sağlamıştır. Her sistemin avantaj ve 

dezavantajları vardır. Doğru sistemi seçmek gelişme şartlarına, 

çeşide, anaca, işçilik ve idare etme becerilerine bağlıdır. 
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Bu eser, meyve yetiştiriciliğinin gelişmiş olduğu birçok 

ülkede ticari olarak başarılı bir şekilde uygulanan, ancak 

ülkemizde çok fazla uygulanma imkânı bulamamış, Kym Green 

Bush (KGB), Spanish Bush (SB), Steep Leader (SL), Super 

Slender Axe (SSA), Tall Spindle Axe (TSA), Upright Fruiting 

Offshoots (UFO), Upright Fruiting Offshoots “Y” Trellis (UFO-

Y) ve Vogel Central Leader (VCL) gibi sistemleri muhataplarına 

tanıtmak için hazırlanmıştır. 

2. Kirazda Budama ve Terbiye 

Budama, kök ve taç arasındaki fonksiyonel dengeyi ve 

yapraklarda, sürgün ve kök uçlarında üretilen hormonlar 

arasındaki dengeyi de değiştirir. Budama yüksek kaliteli çiçek 

tomurcukları ile yeni sürgünlerin gelişimini teşvik eder, taç 

içinde ışığın daha iyi dağılımını sağlar. Ayrıca budama ile taç 

içindeki sıkışıklık azaltılır ve birçok hastalık ve zararlıya karşı 

yapılan ilaç uygulamalarının ağaç içine daha iyi nüfuz etmesine 

imkân sağlanır. Bu uygulama aynı zamanda taç içinde daha iyi 

bir havalanma sağlayarak birçok hastalığın gelişimini 

sınırlandırır (Marini, 2009). Budama ve terbiye uygulamaları 

meyve ağaçlarında genellikle bodurlaştırıcı bir işlem olarak 

kabul edilmekte ve meyve ağacının taç büyüklüğünü istenilen 

boyutlarda tutabilmek için bir yöntem olarak kullanılmaktadır 
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(Ferree, 2003).  

Kiraz bahçelerinde yetiştirilen ağaçlara uygulanacak 

terbiye sistemi; 

Kurulum masrafını erken amorti etmek için erkencilik, 

Kaliteli meyve için iyi ışık alan ve orta kuvvete dallara 

sahip olan bir taç; 

Meyve dallarının yenilenmesi için sistematik bir metot ve 

Hasadın kolay yapılmasına imkân verecek yapısal bir 

iskelet sağlamalıdır. 

Meyve ağaçlarına uygulanacak budama ve terbiye 

işlemleri türe ve kullanılan anaca ve çeşide göre farklılar 

göstermektedir. Bu farklılık ağaç gelişim özelliklerinin farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı ağaç gelişim 

özelliklerinin, ağacın budama kesimlerine tepkisi ve budama 

zamanının etkisinin bilinmesi budama ve terbiye sistemlerinin 

temelini oluşturmaktadır. 

Kiraz ağaçları dar açılı dallar ve dik bir taç meydana 

getirmektedir. Gelişim hızlı ve tepe tomurcuğu hakimiyeti 

güçlüdür. Böyle ağaçların meyve verim ve kalitesi düşüktür. 

Bundan dolayı, kirazda budama ve uygulanacak terbiye 
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sistemleri büyük bir önem arz etmektedir. Kiraz ağaçlarıyla 

kurulacak bir meyve bahçesinde ağaçta vegetatif/generatif 

dengeyi sağlamak için yapılacak uygulamalarda, üç önemli 

sorun mevcuttur. 

Aşırı kuvvetli gelişim: Kiraz ağaçları, genelde kuvvetli 

gelişim gösterirler ve büyük boylu ağaçlar meydana getirirler. 

Kullanılan birkaç anacın dışında, diğer anaçlarla oluşturulan 

kiraz ağaçları, birkaç yan dal ve uzun sürgünler oluştururlar. Bu 

özellikler, kiraz ağaçlarında bakımı zorlaştırır ve meyve 

verimini sınırlandırır. 

Dar açılı dallar oluşturma: Kiraz ağaçları, dar açılı dallar 

meydana getirme eğilimindedirler. Dar açılı dallarda, dal ve 

gövde arasında kabuk birikiminin meydana gelmesi ve dalın 

gövdeye bağlandığı yerde odun kısmının iyi gelişmemesinden 

dolayı dalın gövdeyle bağlantısı zayıf olur. Bu bölgelerde 

kırılma ve çatlama meydana gelebilir ve burada biriken suyun 

donması sonucu hücre ve dolayısıyla doku yaralanmalarının 

meydana gelerek bakteriyel kansere neden olan patojenlerin 

enfekte olmasına imkân sağlayabilir. Dar açılı dallar lider dal ile 

rekabet eden dik kuvvetli gelişim gösterirler ve geniş açılı 

dallara göre daha az verimlidirler. 
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Geç meyve verme: Klasik anaçlar üzerinde kuvvetli 

gelişen kiraz ağaçları 5-6. ya da daha sonraki yıllarda meyve 

vermeye başlarlar. Budama ile ağaç büyüklüğü kontrol altına 

alınabilir, daha fazla dal meydana getirilebilir. Bununla birlikte 

budama ve özellikle dinlenme döneminde yapılan uç almalar 

vejetatif gelişimi teşvik ederek genç ağaçlarda meyve veriminin 

gecikmesine neden olur. Bundan başka toprak derinliği ve 

verimliliği veya aşırı gübreleme gibi ağaç kuvvetini artıran 

herhangi bir faktör de ilk çiçeklenme başlangıcının gecikmesine 

neden olabilir. 

Meyveye erken yatan bodur ya da yarı bodur anaçlar 

kullanılarak kiraz ağaçlarının bazı olumsuz özellikleri 

değiştirilebilir. Ağaç boyu daha kolay kontrol edilir ve dallar 

doğal olarak daha geniş açılı oluşabilir. Bununla birlikte uygun 

budama ve terbiye sistemi uygulanmadan bu ağaçlardan 

istenilen verimi almak zordur (Long, 2003). Anaç ve çeşit 

kombinasyonu ne olursa olsun, kirazda yıllık sürgün uzaması 

maksimum meyve kalitesi için zorunludur. Daha fazla ve yüksek 

kaliteli meyveler 2 yaşlı dallarda ve 1-3 yaş arasındaki 

spurlardan üretilir. Bu nedenle bir meyve bahçesi idaresinin 

amacı, yaşlı spurların sayısını azaltmak ve ağacın her yerinde 

25-30 cm çok fazla miktarda yeni sürgünler oluşturmak 

olmalıdır. 
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2.1. Anaç Seçimi 

Meyveciliğin gelişmiş olduğu birçok ülkelerde kiraz 

yetiştiriciliğinde, sık dikime uygun ve küçük boylu ağaçlar meydana 

getiren erkenci bodur ve yarı bodur anaçlar kullanılmaktadır. Kiraz 

yetiştiriciliğinde kullanılacak anaç direkt olarak verim ve kaliteyi 

etkilediğinden uygun anaç seçimi dikkat edilmesi gereken önemli 

etkenlerdendir. Ayrıca anaç seçimi, uygulanacak budama şekli ve 

işçilik gibi birçok yetiştiricilik kararlarını da etkilemektedir (Long, 

2003). 

Terbiye sistemleri ağacın doğal gelişim alışkanlığını 

değiştirirken, anaç seçimi ağaç gelişimini ve terbiye sistemi 

tekniklerine karşı ağacın vereceği tepkiyi etkiler. Bu nedenle 

terbiye sistemi ve anaç birlikte düşünülmelidir. Kullanılan anaca 

göre uygulanacak terbiye sistemi değişebilmektedir (Long ve 

Kaiser, 2010).  

Ağaç kuvveti, çok kuvvetliden çok bodura kadar 

değişebilen birçok kiraz anacı mevcuttur. Anaçlar gelişimi 

teşvik etmeleri bakımından dört seviyede kategorize edilirler. 

Kuvvetli: Mazzard (Mazzard F.12/1), Mahaleb(SL-405, 

SL-64), Colt, MaxMa 60, Adara.  

Yarı-kuvvetli: Gisela®6, Gisela®12, Gisela®13, 

Krymsk®5, MaxMa®14, CAB6P ve Victor, Piku 3 ve Piku 4.  
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Yarı-bodur: Gisela®5, Krymsk®6, Weiroot 158, 

Weiroot 154, Cass, Clair, Clinton, Crawford, Lake, P-HL-B ve 

Piku 1 

Bodur: Gisela®3, Clare, Tabel (Edabriz), Weiroot 53, 

Weiroot 72, P-HL-A ve P-HL-C (Long vd.,2015). 

 Ne yazık ki, hiçbir anaç kaliteli ve sağlam meyve, 

düzenli ve bol ürün vermenin tüm gereklerini tam olarak 

karşılamaz. Bir meyve bahçesi oluşturulacağı zaman, kültürel 

tedbirler ve çevresel faktörler kadar anaç x çeşit 

kombinasyonunun birbirilerine olan etkilerinin dikkatli bir 

şekilde düşünülmesi gerekir. Uygun anacı seçmek sadece 

yetiştiricinin idare etme becerilerine değil aynı zamanda çeşide, 

terbiye sistemine ve bahçenin kurulduğu yere bağlıdır (Long, 

2010). 

Şekil 1. Kiraz anaçlarının taç hacimleri (Anonim, 2011). 
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2.2. Budama ve Terbiye Teknikleri 

2.2.1. Uç alma 

Uç alma; bir dalda yan tomurcukların gelişimini teşvik 

etmek için, amaca göre değişen uzunlukta dalın uç kısmının 

çıkarılmasıdır (Şekil 2a). Uç alma, seyreltme kesime oranla, 

vejetatif gelişmeyi daha fazla teşvik ederek ağaç içinde 

gölgelenmeye yol açabilmektedir. Ayrıca bu tür kesimin çiçek 

gözü oluşumunu sınırlandırıcı etkisi de göz önünde tutulmalıdır. 

Kesimin bu tipi kullanıldığı zaman tepe tomurcuklarının çoğu 

yok edilerek apikal dominansi ortadan kaldırılır ve hormon 

dengesi seyreltme kesimden daha fazla etkilenir. 

Uç alma hem sürgün sayısını hem de sürgün uzunluğunu 

artırır, ancak ağaç yüksekliğine etkisi sınırlıdır. Daha genç ve 

daha dik gelişen dallarda uç alma yapıldığında bu etki daha 

büyük olur. Bu kesim genellikle dallanmayı kuvvetlendirmek 

için terbiye sistemlerinin kurulum aşamalarında kullanılır. Uç 

alma, kesime yakın alanlarda vejetatif gelişimi kuvvetlendirdiği 

için, kesimin bu tipi genç ağaçlarda meyve tutumunu 

geciktirebilir. Yüksek verimli çeşitler ve anaçlar ile kurulu 

bahçelerde, verim çağındaki ağaçlarda, fizyolojik dengeyi 

korumak ve kaliteli meyve eldesi için uç alma, bir sonraki yılın 

ürününü azaltmak için kullanılır (Long vd., 2015).  
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Bir yıllık bir dalda ne kadar şiddetli (fazla) uç alma 

yapılırsa, kesimin hemen altındaki tomurcuklardan o kadar 

güçlü vegetatif gelişim meydana gelir. Genç ağaçlarda uç 

almanın beş gelişimi ve meyve tutumunu olumsuz olarak 

etkilemektedir (Elfving 1990).  Daha yaşlı dallarda uç alma, 

potansiyel verimli dalların kuvvetli verimsiz vegetatif 

sürgünlere dönüşümü ile sonuçlanır. Uç alma yapılırken, bir dal 

üzerindeki sürgünlerin hepsi uzun(hafif) budanırsa, geriye fazla 

tomurcuk kalacağından, sürme zayıf olur, sürgünlerin hepsi 

kısa(şiddetli) budanırsa, sürgün gelişimi kuvvetli olur. 

Sürgünlerden bir kısmı kısa(şiddetli), bir kısmı uzun(hafif) 

budanırsa, kısa budanan sürgünler zayıflar, uzun budanan 

sürgünler kuvvetlenir. 

2.2.2. Seyreltme kesim 

Seyreltme kesim genellikle gölgelenmeyi ve meyve 

verimini azaltmak ve taç içinde ışık etkinliğini artırmak, ayrıca 

dik gelişen vejetatif veya sarkık ve zayıf verimsiz dalları 

çıkarmak için kullanılır (Şekil 2b). Seyreltme kesim ağaç içinde 

ışık dağılımını iyileştirir, böylece tacın alt kısımlarında çiçek 

oluşumu, meyve tutumu ve spur gelişimi artmış olur. Bu kesimin 

meyve verimine etkisi potansiyel meyve veren alanı çıkararak 

sınırlandırmasıdır. Seyreltme kesimde dallar oluştukları 

noktadan çıkarıldıklarından dolayı yok edilen yan 
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tomurcukların, uç tomurcuklara oranı daha fazladır. Bundan 

kaynaklı olarak seyreltme kesimler uç kesimler kadar sürgün 

gelişimini teşvik etmez. Bu nedenle genç ağaçlarda meyveye 

yatma yılını geciktirme üzerine etkisi azdır. Seyreltme kesim bir 

dalın oluştuğu noktanın hemen yukarısında yapılmalıdır. Bu 

noktada yapılan kesimler daha az vejetatif gelişim meydana 

getirir, yara daha hızlı iyileşir ve kış soğuklarına karşı daha az 

hassas olurlar. Daha yukarıda (tırnak bırakılarak) ya da daha 

derin yapılacak kesimler yaranın iyileşmesini yavaşlatır ve 

hastalık ve zararlılar için daha fazla potansiyel sağlar (Shigo, 

1990). 

 

Şekil 2.  a: Dallarda uç alma b: Seyreltme kesim (Foto:Erdal Ağlar) 
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2.2.3. Stub (yenileme) kesim 

Stup kesim ağacı genç ve verimli tutmak için meyve 

dallarını yenilemede kullanılır. Stup kesimde dal 2,5 -30 cm 

arasında bir uzunlukta kesilir. Dal nispeten genç ise, bu kesim 

ile, kesimin altında kalan mevcut tomurcukların gelişimi teşvik 

edilir ve oluşan dal daha yaşlı dalın yerini alır. Daha yaşlı 

dallarda stup kesim yapıldığında ise bu dal üzerinde tomurcuklar 

bulunmayabilir. Bu durumda, kabuğun altında bulunan adventif 

gözler gelişmeye başlayacaktır ve bu gözlerden yeni bir dal 

oluşacaktır. Bir dalda gelişimin, uç tomurcuğun sürmesi sonucu 

dikey bir şekilde devam ettiği ve arzu edilen yan dal oluşumunun 

meydana gelmediği durumlarda, yan dal oluşumunu teşvik ve 

aşırı uç gelişimini egale etmek için dalda gözlerin durumuna 

göre değişen uzunluklarda kesim yapılabilir (Şekil 3). Yapılan 

stup kesim sonucu oluşacak yeni dalda gelişim daha zayıf ve 

daha yatay olacaktır. Ağaçlarda gelişme periyodunun başında 

(ilkbahar) ya da çiçeklenme döneminde yapılacak stup kesim 

daha fazla sayıda sürgünün meydana gelmesini sağlayacaktır 

(Long vd. 2015). 
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Şekil. 3. Stup (yenileme) kesim 

 

2.2.4. Bölgesel çift kesim 

Bu kesim tipi, genç ağaçlarda ağacın kuvvetini kontrol 

etmek ve geç meyveye yatma potansiyelini azaltmak için 

kullanılan bir kesimdir. Dik gelişen güçlü bir dalda ve bu dala 

yakın daha zayıf gelişen bir dalda dinlenme döneminde uç alma 

yapılır (Şekil 4 a ve b). Dik gelişen dalda, tomurcuklar sürmeye 

ve gelişmeye başladığı zaman, tepe tomurcuğu çok kuvvetli 

olacaktır ve dikey olarak gelişmeye başlayacaktır. Bu dik 

gelişen dalda yapılacak uç alma ile tepe tomurcuğu çıkarılacak 

ve dolayısıyla tepe tomurcuğunun hâkimiyeti (apikal 

dominansi) ortadan kalkmış olacaktır. Bunun sonucunda daha 
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alt kısımlarda bulunan tomurcuklardan bir ya da ikisi sürecek ve 

daha yavaş ve daha yatay gelişen yeni dallar meydana gelecektir. 

Uç alma yapılan dallardan kuvvetli olan dal mevsim ortasında 

ya da bir sonraki yıl tamamen çıkarılır(Şekil 4c). Böylece 

kuvvetli dal yok edilmiş olur. Bunun sonucunda yok edilen 

kuvvetli dal için harcanacak enerji daha zayıf gelişen dalın 

gelişimi için kullanılacaktır. Bu kesim tipi ağaçta çok sayıda 

yeni sürgünlerin meydana gelmesine ve ana dallarda uç alma 

yapılmasına imkân sağlar (Long vd. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Bölgesel çift kesim 

2.2.5. Anadal yöntemi 

Kirazların çoğu çeşitleri dar açılı dallar oluşturarak 

yukarıya doğru gelişme alışkanlıkları vardır. Bu dallarda 
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birleşme yerinde odun dokusunun oluşmaması sonucu meydana 

gelen kabuk birikimi ve zayıf dal bağlantısı ilerde problem 

olabilir. Bunun yanında, bu dallanma şekli ağacın daha az ışık 

almasına neden olan dar bir ağaç yapısı meydana getirir. Işık 

alımının düzenlenmesi vejetatif gelişmenin azaltılması ve erken 

meyveye yatmayı teşvik etmek ve ana dalları düzenlemek 

amacıyla ağaçta dal açıları genişletilmelidir. En iyi dal açıları, 

dokular halen yeşilken ancak yeni sürgünler 8-10 cm 

uzunluğuna eriştiği zaman oluşturulur. Geniş dal açılarını 

oluşturmak için gövdeden gelişen 8-10 cm lik genç sürgün ve 

gövde arasına bir dal parçası ya da mandal konulabilir (Şekil 5). 

Bakteriyel kanser enfeksiyon riskinin olduğu bölgelerde açı 

açmak için mandal kullanılması daha uygun olacaktır. Daha 

yaşlı dallarda, 350 cm uzunluğundaki dal açıcı çubuklar 

kullanarak ya da yerde sabit bir yapıya dal, ip ile bağlanarak 

dallar istenilen oranlarda genişletilebilir (Long vd. 2015). 

 

Şekil 5. Anadal yönetimi (Foto: Erdal Ağlar) 
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2.2.6. Yaz budaması 

Ağaç gelişimini sınırlı bir şekilde kontrol eden yaz 

budaması; kış budamasını tamamlamak veya düzeltmek ve bazı 

bölgelerde güneşlenmeyi artırarak, meyve kalitesini yükseltmek 

amacıyla yapılır. Yaz budamasının, ağaçlarda fotosentez gibi 

temel fizyolojik olaylarda etkili olduğu, yaz budaması 

uygulanmış ağaçlarda fotosentez oranında % 11-39 arasında bir 

artışın meydana geldiği yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. 

Yaz budaması sonucu meyve kalsiyum miktarında meydana 

gelen artış, meyve kalite özelliklerini olumlu yönde 

etkilemektedir. 

Yaz budaması Kym Green Bush (KGB), Spanish Bush 

(SB) gibi terbiye sistemlerinde ağaçta ana dalları yeteri sayıda 

tutmak için kullanılır. Uygulama zamanına göre, yaz 

budamasının meydana gelecek yeni gelişimler üzerine etkisi 

değişebilmektedir. Örneğin haziran ayında yapılacak yaz 

budamasında çok sayıda yeni sürgün meydana gelirken, yaz 

ortasında uygulandığında daha zayıf gelişen ve dar açılı dallar 

oluşur, yaz sonu veya sonbahar başında yapılan yaz 

budamasında ise yeni sürgün oluşumu ise yok denecek kadar az 

olur. 
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2.2.7. Tomurcuk aktivasyonu 

Bir fidanda istenilen yerde sürgünleri oluşturmak için 

tomurcukların aktif hale getirilmesi bazı terbiye sistemlerinde 

taç yapısının erken oluşturulması için kilit nokta olabilir. Bu 

birkaç şekilde yapılabilir. 

1- Tomurcuk şişmesi aşamasında dal oluşumunun istendiği 

yerde bulunan tomurcuklara Promalin® gibi stokinin + 

gibberalin yapılı bitki gelişim düzenleyicilerin 

uygulanması. Bu uygulamadan en iyi sonuç gelişme için 

optimum sıcaklıkların olduğu zaman uygulandığında 

alınır. Düşük sıcaklıklarda uygulandığında tomurcukların 

aktif hale gelmesinde problemler ve oluşacak sürgünlerin 

zayıf olması gibi sonuçlar doğurabilir. 

2- Çentik atmak dallanmayı teşvik etmek amacıyla kullanılan 

bir diğer metottur. Bir tomurcuğun hemen yukarısında 

kambium derinliğine dala bir çentik atılır. Bu kesim dalın 

çevresinin üçte birini kapsayacak şekilde olabilir. 

Kuvvetli ağaçlarda yeterli etkiyi sağlamak için nispeten 

daha geniş kesim yapılmalıdır. Bu işlem ilk tomurcuk 

şişmesinden tomurcuk patlamasına kadar herhangi bir 

zamanda yapılabilir ve sıcaklıktan etkilenmez. 
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3- Sürgün oluşturmak için seçilen tomurcukların dışında 

kalan diğer gereksiz tomurcukların alınması, depo 

maddeleri için rekabeti ortadan kaldırarak seçilen 

tomurcukların aktif hale gelmesini teşvik edecektir. Bu 

işlem dinlenme döneminden tomurcuk patlamasına kadar 

uzun bir uygulama zaman süresinde yapılabilir ve bu 

işlemde sıcaklık etkili değildir. 

Çentik atarken büyük yara açmak ya da fazla sayıda 

tomurcuk çıkarma bakteriyel kanser riskini artırabilir; yine de 

uygulanması gerekiyorsa, uygulama bir haftalık sıcak ve yağışın 

olmadığı zamanda yapılmalı ve yaralama öncesi ya da sonrası 

bakır gibi antibiyotikler uygulanmalıdır. Ayrıca, tomurcuk 

aktivasyon işlemleri, yeni dikilen ağaçlarda ve kök sistemi daha 

iyi oluşturmuş ağaçlarda daha başarılı olmaktadır (Long vd. 

2015). 

2.3. Kiraz Gelişim ve Verim Alışkanlığı 

Kirazlarda uygulanacak terbiye sistemi ile başarılı olmak 

için, ağacın meyve verme şeklini ve yapısal gelişimini anlamak 

gereklidir. Kiraz ağaçları, genelde kuvvetli bir gelişim 

gösterirler ve büyük boylu ağaçlar meydana getirirler. Birkaç 

dar açılı yan dal ve uzun sürgünler oluştururlar. Dik gelişim ve 

kuvvetli sürgünlerin oluşturduğu piramidal bir yapının aksine 

yayvan ve gövde boyunca iyi bir dağılıma sahip olan zayıf-orta 
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kuvvette dallara sahip olan bir taç ve küçük boylu ağaç arzu 

edilir. Bu istek ise uygun anaç kullanımı ve terbiye sistemlerinin 

uygulanması ile gerçekleştirilebilir. Kuvvetli ağaç gelişiminde 

çiçek tomurcuklarının ve spurların oluşmaya başlaması daha 

uzun zaman alır. Ağacın kuvvetli gelişimi, erkencilik ve 

verimlilik için istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle, 

yetiştiriciler erkenci ya da bodur anaçlar kullanarak, sürgün ve 

dalları bağlayarak ya da daha yayvan bir gelişim oluşturarak 

ve/veya özellikle hasattan önce gelişim devresi esnasında orta 

derecede su ve besin maddesi (özellikle azot) uygulayarak 

gelişimi kontrol ederler ve daha erken ve yüksek seviyede 

meyve verimini teşvik ederler. 

Erkenci anaçlar ile zayıf –orta kuvvette tutulmuş bir kiraz 

ağacının tam ürüne yatması için üç yıl gereklidir. Birinci yılda 

oluşan bir sürgünde her boğumda tek bir büyük yaprak 

bulunmaktadır (Şekil 6). İkinci yılda, tek çiçek tomurcuğuna 

sahip olabilen (vejetatif tomurcuğu bulunmayan) sürgünde en alt 

boğum hariç, diğer boğumlarda, her birinde 6-8 yaprak bulunan 

meyve vermeyen spurlar bulunmaktadır (Şekil 7).  

Bundan dolayı, ikinci yılda çok az çiçeklenme meydana 

gelebilir; vejetatif tomurcuklar bulunmadığı için bu boğumlar, 

çiçeklenme ve meyve verdikten sonra körelirler. İki yılın 
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sonunda meyve vermeyen spurların yaprak koltuklarında çiçek 

tomurcukları oluşmaya başlar. Böylece, 3 yılda çeşide, kuvvete 

ve spur dalın yerine bağlı olarak her boğumda 6-8 yaprağı ve 1-

10 çiçek tomurcuğu olan bir meyve veren spur bulunmaktadır 

(Şekil 8). Sürgün ucuna yakın spurlar alt kısımdaki spurlardan 

daha fazla çiçek tomurcuğu yüzdesine sahiptirler. Eğer doğru bir 

şekilde ışık alımı ve beslenme kontrol edilirse, bu spurlar 

yıllarca verimli kalabilirler. 

 

 

Şekil 7. İkinci yıl sürgünü 
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Bununla birlikte, en kaliteli meyveler genellikle 2 yaşlı 

dallarda ve 1-3 yaş arasındaki spurlardan üretilir. Bu nedenle bir 

meyve bahçesinin idaresinin amacı, yaşlı spurların sayısını 

azaltmak ve ağacın her yerinde 25-30 cm uzunlukta çok fazla 

miktarda yeni sürgünler oluşturmak olmalıdır. Bir çok terbiye 

sistemi optimum meyve kalitesi için bu meyve veren birimleri 

yenilemek ve devam ettirmek için dizayn edilmiştir. 

2.4. Terbiye Sistemi Seçimi 

Meyve ağaçlarına uygulanacak iyi bir terbiye sistemi, 

meyve kalitesinin yüksek olmasına ve hasadın kolay 

yapılmasına imkân verecek yapısal bir iskelet sağlamalıdır 

(Long, 2003). Önceden kiraz ağaçlarına budama ve terbiye 

sistemleri düzenli olarak uygulanmazdı. Bu meyve türünde, 

bodur anaç kullanılmadığından, terbiye sistemi seçiminde tek 

seçenek basit açık vazo sistemiydi. Son yıllarda bodur anaçların 
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kullanılması ve kiraz üretimine duyulan ilgi, birçok terbiye 

sistemin geliştirilmesini sağlamıştır. Uygulamada her sistemin 

bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Doğru sistemi seçmek; 

gelişme şartlarına, çeşide, anaca, uygulanabilme durumuna ve 

yetiştiricinin bu sistemi yürütebilme becerisi gibi birçok faktöre 

bağlıdır. Bu faktörlerin birbirilerini nasıl etkilediklerini bilmek, 

doğru seçim yapmanın en önemli kısmıdır (Long, 2003).  

Bir terbiye sistemini seçmeden önce dikkatli bir şekilde 

düşünülmelidir. Terbiye sisteminin seçiminde, uygulanacak 

terbiye sisteminin ağaç kuvveti, meyve kalitesi, gençlik kısırlığı 

ve kültürel işlemler üzerine olan etkileri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Terbiye sistemi seçiminde, toprak 

verimliliği, yer, gelişme mevsiminin uzunluğu ve iklim, anaç 

kuvveti, çeşidin gelişim alışkanlığı, ekipman büyüklüğü gibi 

faktörlerin etkili olduğu unutulmamalıdır (Long vd., 2015).  
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Tablo 1. Terbiye sistemlerinin uygulanabilirliği 

 

 KGB SB SL SSA TSA UFO UFO-Y VCL 

Anaçlar 

Kuvvetli  X X X      

Yarı bodur  X X X  X X X X 

Bodur    X X X   X 

Meyve Verme Alışkanlığı 

Spur tip X X X  X X X X 

Spur olmayan tip  X X X X   X 

Terbiye Sisteminin Özellikleri 

Erkencilik    X X X X X 

Düşük kurulum masrafı X X       

Yenilenebilir alanların 

oluşturulması 
X   X  X X  

Hasat masraflarının 

azaltılması 
X X  X  X X  

 

3. Kirazda Uygulanan Modern Terbiye Sistemleri 

3.1. Kym Green Bush (KGB) 

Kym Green tarafından Spanish Bush (İspanyol Çalısı) 

terbiye sisteminin modifiye edilmesi sonucu ortaya çıkan bir 

sistemidir. Bu terbiye sistemi ile ağaç yüksekliğinin kontrolü, 

hasat vb. gibi kültürel işlemler daha kolay yapılmaktadır. Bu 

terbiye sistem ile ağaç yüksekliğinin kontrolü, hasat vb gibi 

kültürel işlemler daha kolay yapılmaktadır. Hem kuvvetli hem 

de bodur anaçlara uygulanabilen ve kuvvetli anaçlar ile 2-2,5 x 

4-4,5 m ve yarı kuvvetli anaçlarla 1,5-2 x 3,5-4 m dikim 
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mesafesi ile sık dikime uygun bir terbiye sistemidir. Ağaç 

oluşumu kolay ve minimal işçilik gerektirir, budama basit ve 

tekrarlanabilir bir planı takip eder. KGB sistemi ile çoğu çeşitler 

çok iyi performans sergilemesine rağmen, bu sistemde bir yaşlı 

sürgünlerin çoğu yok edildiğinden dolayı, meyvelerin büyük bir 

çoğunluğunu bir yaşlı sürgünlerin alt kısımlarında meydana 

getiren Regina ve Attika gibi spur olmayan çeşitler için 

önerilmez. KGB sistemin uygulandığı ağaçlarda, yaprak 

yoğunluğundan dolayı bakteriyel kanser, kahverengi kök 

çürüklüğü ve mildyö gibi hastalıklar problem olabilir. 

Şekil 9. KGB terbiye sistemi uygulanmış bahçe 
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Terbiye sisteminin uygulama aşamaları        

Aşama: Dikim  

Amaç: Güçlü bir kök sistemi oluşturmak ve kurulum 

periyodu boyunca orta düzeyde bir gelişimi teşvik etmek. 

Yapılacak işlemler: Kesimin altında en az 3 ya da 4 canlı 

tomurcuk kalacak şekilde yerden 45-60 cm yükseklikte fidanda 

tepe kesimi yapılır (Şekil 10). Birinci gelişme mevsiminde 

oluşacak her lider dalda minimum 60 cm uzunluğunda bir 

gelişim meydana getirmek için gerekli kültürel işlemler 

(gübreleme, sulama, toprak işleme vb) yapılır.   

                            

   Şekil 10. Dikimde uç alma (Foto: Erdal Ağlar) 
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Aşama: İlk dinlenme dönemi 

Amaç: Ağaç yapısını oluşturmak ve homojen bir gelişimi 

teşvik etmek.  

Yapılacak işlemler: 60 cm uzunluğuna erişen yeni oluşan 

bütün dallar 5-12 cm uzunlukta kesilir (Şekil 11). Güçlü dallar 

zayıf dallardan daha kısa kesilir. Ağaçta üniform bir gelişim 

sağlamak için çok zayıf yada çok güçlü dallar çıkarılır. Eğer 

gelişim istenilen kadar değil ise, bir sonraki yıla kadar beklenir. 

Bakteriyel kanser riskinin yüksek olduğu yerlerde, bu kesimler 

havanın kuru olduğu zaman yaz sonu yada sonbahar başı gibi 

gelişme mevsiminin sonunda yapılabilir. Yayvan bir tepesi ve 

güçlü olan bir ağaçta, dik gelişen dallar daha zayıf gelişen dış 

taraftaki dallardan daha kısa kesilir. 

 

 

Şekil 11. İlk dallarda kesim   (Foto: Erdal Ağlar) 

 

 



33 | KİRAZDA MODERN TERBİYE SİSTEMLERİ 

 

 

Aşama: İkinci gelişme dönemi  

Amaç: Yeterli miktarda besin maddesi sağlayarak 

kurulum periyodu boyunca orta derecede bir gelişimi teşvik 

etmek. 

Ağaç yapısını oluşturmaya devam etmek. 

Homojen bir gelişimi teşvik etmek. 

Yapılacak işlemler: Gün dönümünden (yazın ilk günü) 

önce bütün lider dallar 5-12 cm uzunluğunda kesilir (Şekil 12). 

Güçlü dallar zayıf dallardan daha kısa kesilir. Ağaçta homojen 

lider gelişimini sağlamak için çok zayıf ya da çok güçlü dallar 

çıkarılır. Güçlü ve yayvan bir tepesi olan bir ağaçta dik gelişen 

lider dalları daha dış kısımda bulunan daha zayıf dallardan daha 

kısa kesilirler.                                                                   

 

Şekil 12. İkinci dallarda kesim 
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Aşama: İkinci dinlenme dönemi  

Yapılacak işlemler: Kuvvetli anaçlar üzerindeki 

ağaçlarda, ilk dinlenme mevsimi döneminde uygulanan işlemler 

tekrarlanır. Meyve veren alanların dengeli bir iskeletini 

oluşturmak için tavsiye edilen lider sayısı; yarı kuvvetli 

anaçlarda 20-25; kuvvetli anaçlarda ise 25-30 adettir. Lider 

sayısı toprak verimliliği ve diğer şartlara bağlı olarak değişebilir. 

Amaç her lider dalda 60-90 cm uzunluğunda yıllık bir büyümeyi 

başarmaktır, bundan dolayı yıllık büyüme istenilenden daha 

fazla ise, lider sayısı daha çok, istenilenden daha az ise lider 

sayısı daha düşük olarak ayarlanmalıdır. Yarı- kuvvetli anaçlar 

üzerindeki ağaçlarda oluşan dalların bir sonraki yıl meyve 

vermesi için budanmadan gelişimine müsaade edilir.  

Aşama: Üçüncü dinlenme dönemi 

Amaç: Ürün yükünü kontrol etmek 

Yapılacak işlemler: Yarı-kuvvetli anaçların, verimli veya 

orta derecede verimli çeşitlerle kombinasyonlarında ve kuvvetli 

anaçların verimli çeşitlerle kombinasyonlarında lider dallarında 

uç alma yapılmalıdır (Şekil 13). Yaprak / meyve oranını 

dengelemek ve kalitesi yüksek meyve elde etmek için yeni 

gelişimin ¼ nü çıkarılmalıdır.    
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Aşama: Üçüncü ve sonraki gelişme dönemleri  

Amaç: Üçüncü yılda yarı-kuvvetli anaçlar üzerindeki 

ağaçlarda sürgünlerde alt çiçek tomurcuklarında az da olsa 

meyve vermeyi başlatmak. 

Dördüncü yılda yarı-kuvvetli anaçlarda üzerindeki ağaçlarda ilk 

ticari hasadı yapmak. Işık dağılımını teşvik etmek ve ağaç 

kuvvetini kontrol etmek. 

Yapılacak İşlemler: Bu amaçlar doğrultusunda, ışık 

alımını geliştirmek için ağacın iç kısmında yer alan stratejik 2-4 

lider dal çıkarılmalıdır (Şekil 14). Eğer lider dal gelişimi zayıfsa 

(yıllık 60 cm den az) fazla lider dallar çıkarılır. Olgunluk 

döneminde dengeli ve verimli bir ağaç yapısını muhafaza etmek 

için önerilen lider dal sayısı: yarı kuvvetli anaçlar için 12-16; 

kuvvetli anaçlar için ise 15-20 adettir.   

Lider dal sayısı toprak verimliliği ve diğer şartlara bağlı 

olarak değişebilir.  Amaç yıllık büyümesi 60-90 cm olan orta 

kuvvette bir ağaç meydana getirmektir.  
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            Şekil 13. Lider dalda uç alma  

 

                   Şekil 14. Lider dalların çıkarılması 
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Aşama: Verim budaması 
 

Amaç: Işık alımını, ürün yükünü ve ağaç yüksekliğini 

kontrol etmek.  
 

Yapılacak İşlemler: Ağacın tepesi 2.5 m yükseklikte 

kesilir. Bu işlem mekanik olarak ya da elle yapılabilir. Eğer ağaç 

yüksekliği 2.5 m den fazla değilse, her lider dalda yeni sürgün 

gelişiminin ¼ ünü çıkarılır (Şekil 15). Kolayca ulaşılan bütün 

yan dallar çıkarılmalıdır (Şekil 16). Yaklaşık olarak 8 cm 

uzunluğunda bırakılan stublarda bulunan tomurcuklar sürerek 

meyve meydana getirirler. Regina gibi spur olmayan çeşitlerde 

bu noktada önemli bir miktarda meyve meydana gelir. Bu küçük 

stub dallar meyve verdikten sonra ölürler ve sonraki yılda 

çıkarılabilirler. Meyve dallarını yenilemek için uygulamalar 

dinlenme döneminde ya da gelişme periyodu boyunca 

yapılabilir. Dalları yenilemek için en kuvvetli olan ve hasat 

edilmesi problem olan lider dallar seçilir. Seçilen bu dallar yeni 

meyve dallarının oluşumunu sağlamak için 25-30 cm bir parça 

bırakılarak kesilir. Alt kısımda çatallı olan bütün lider dallar 

yenilenir (Şekil 17). Yeni oluşacak olan lider dallardan en güçlü 

olanlardan bir ya da ikisi seyreltilmelidir (Şekil 18). Yeni oluşan 

lider dalların gelişimi ve meyve vermesi için dalların dikey 

konumu korunarak sağlam dal yapısı oluşturulur, zayıf dallar 

çıkarılmalıdır (Long vd., 2015) 
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                  Şekil 15. Lider dallarda uç alma               

 

                         Şekil 16. Yan dalların çıkarılması                                 
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                                          Şekil 17. Dal yenileme 

 

                 

Şekil 18. Lider dalda seyreltme                                       
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3.2. Super Slender Axe (SSA) 

 

Bodur veya yarı bodur anaçlar ile 1.0 x 3.0 m ve yarı 

kuvvetli anaçlarla 2.0 x 3.5 m dikim mesafesi ile sık dikime 

uygun  ideal bir terbiye sistemidir. Yüksek dikim sıklığından 

dolayı ikinci ve üçüncü yılda kurulum masrafını amorti eder. Bu 

terbiye sisteminde meyve, çoğunlukla yüksek kaliteli 

meyvelerin üretildiği bölgeler olan bir yaşlı dalların dip 

kısmında meydana gelir. Bundan dolayı, meyve kalitesi 

genellikle çok yüksektir. Ancak,  meyvelerin çoğu spurlarda 

oluşan verimli çeşitler ile bu terbiye sistemi meyve verimi 

açısından problemler yaratır. Geri dönüşümü çok yüksek 

olmasına rağmen, bahçe kurulum maliyeti çok yüksektir. Ayrıca 

budama diğer terbiye sistemlerinden çok daha zahmetli ve daha 

fazla zaman alır ve bahçe ömrü diğer sistemlerden genellikle 

daha kısadır. Ağaç başına düşük verim kapasitesi yüksek dikim 

sıklığı ile dengelenmektedir. 

Şekil 19. SSA Terbiye Sistemi uygulanmış kiraz bahçesi 
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Terbiye sisteminin uygulama aşamaları  

Aşama: Dikimde 

Amaç: İlk gelişme yılında güçlü bir kök sistemi kurmak 

ve yan sürgün gelişimini teşvik etmek. 

Yapılacak işlemeler: Bu terbiye sisteminin 

uygulanmasında fidan seçimi oldukça önemlidir. Fidan 100-125 

cm arasında bir boya sahip olmalıdır. Bu özellik, ağacın uç 

kısmından ortasına kadar iyi bir şekilde dağılmış güçlü 

tomurcuklar ve kısa boğum arasına sahip olması bakımından 

önemlidir. Eğer dikimde dallı fidan kullanılmış ise, sürgün 

gelişimini artırmak için dallar 2 ya da 3 vejetatif tomurcuk 

bırakılarak kesilir (Şekil 20). Terbiye sistemini oluştururken her 

yıl lider dalda 10 ya da daha fazla yan dal geliştirmek önemlidir. 

Bu amaç doğrultusunda promalin uygulaması yapılır ve gövdeye 

bilezik alma işlemi uygulanır (Şekil 21), tomurcuk çıkarma 

işlemi bu terbiye sistemi için önerilmez. 
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Şekil 20. Yan dalların kesimi               Şekil 21. Bilezik alma 

            

Aşama: İlk gelişme dönemi 

Amaç: Arzu edilen ağaç yüksekliğinin en az %’75’ni 

tamamlamak. İkinci yılda meyve verecek olan homojen nispeten 

orta kuvvetli, iyi dağılmış 10 ya da daha fazla yan dal 

geliştirmek 

Yapılacak İşlemler:  Dik gelişen yan sürgünler 7,5-10 cm 

uzunluğa eriştiğinde, bu sürgünlerin yukarısında gövdeye 90 

derecelik bir açıda bir mandal takılarak sürgünlerin yatay dal 

açıları ayarlanır.  Mandallar 2-3 haftadan sonra kaldırılabilir 

veya sürgünün ucuna doğru kaydırılabilir. Birinci yılın sonunda 

arzu edilen yan sürgün oluşum tipi Şekil 22’de gösterilmektedir.  

SSA terbiye sisteminde ağaçların tepe kısmını bağlamak için 

yüksek tek sıra bir tel yararlı olabilir. 
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Şekil 22. İlk dallarda kesim 

Aşama: İlk dinlenme dönemi 

Amaç: Tomurcuk aktivasyon tekniklerini kullanarak lider 

dalda fazla yan sürgün oluşumunu teşvik etmek. +İkinci yıl ürün 

elde etmek. Dengeli bir meyve/yaprak alanı oluşturmak için 

mevcut yan sürgünleri kısa budama 
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Yapılacak işlemler: SSA terbiye sisteminde kısa budama, 

yeni sürgün oluşumu için bir yıllık sürgünde alt kısımdaki çiçek 

tomurcukları ve en az iki vejetatif bırakıp, dalın büyük bir 

kısmının kesilmesi (Şekil 23) ile gerçekleşir. Daha alçak dallar 

daha yukarıdaki dallardan biraz daha uzun bırakılabilir. Kısa 

budama, çiçek tomurcukları ve vejetatif tomurcuklar arasındaki 

farkın kolay bir şekilde ortaya konduğu zaman olan tomurcuk 

şişmesi döneminde daha başarılı olarak gerçekleştirilebilir 

(Şekil 24). Arzu edilen ağaç yüksekliğine ulaşıncaya kadar lider 

dalda yan dal oluşumunu teşvik etmek için gerekli görüldüğü 

zaman tomurcuk aktivasyon işlemleri yapılabilir 

 Şekil 23. Dal kesimi                      Şekil 24. Tomurcuk şişmesi    

Aşama: İkinci ve sonraki gelişme mevsimleri  

Amaç: İkinci yılda istenilen ağaç yüksekliğini, lider dalda 

ikinci yılda % 75 ve üçüncü yılda  % 100 iyi dağılmış yan 

sürgünlerin oluşumunu tamamlamak. İkinci yılda ağacın verime 
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başlaması ve dördüncü ve beşinci yıla kadar tam verim elde 

etmek. Ağacın üst kısmında aşırı canlanma oluşturmadan sabit 

taç yüksekliğini korumak. 

Yapılacak işlemler: Lider dalda dik gelişen yan sürgünler 

7,5-10 cm uzunluğa eriştiğinde, mandallar ile sürgünlerin yatay 

dal açıları ayarlandı. Lider dal istenilen ağaç yüksekliğine 

ulaştığı zaman, tercih edilen yüksekliğin hemen altında nispeten 

zayıf yan dal bırakılarak lider dalda uç alma yapılmıştır, bu 

işlem tomurcuk patlamasından 4-5 hafta sonra ya da yeni 

gelişimi minimize etmek için hasat sonrası yapılabilir.  

Aşama: İkinci ve sonraki dinlenme dönemleri  

Amaç: Bütün meyve dallarının % 100 yıllık 

yenilenmesini başarmak için bütün yan dallarda kısa budamayı 

uygulamak. Taç boyunca orta kuvveti ve verimliliği dengede 

tutmak. 

Yapılacak işlemler: Her meyve dalı, verim için alt çiçek 

tomurcuklarına ek olarak yaprak alanı için 2-3 vejetatif 

tomurcuk bırakılarak yıllık olarak kısa budanmıştır (Şekil 25); 

dal uzunluğu taçtan üst kısma doğru azaltıldı (Şekil 26). Kısa 

budama lider dala yakın ürünü devam ettirir (Şekil 27). 
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Şekil 25. Kısa kesim                  Şekil 26.Dal uzunluğu            

             Şekil 27. SSA terbiye sisteminde ürün 



47 | KİRAZDA MODERN TERBİYE SİSTEMLERİ 

 

 

Meyve veren dallar çok fazla uzadığında, bu dallar lider 

dala yakın kısımlarda sürgünlerin yenilenmesini teşvik etmek 

için küçük bir parça bırakılarak çıkarılabilirler (Şekil 28). SSA 

ağacında çiçeklenme ve ürün (Şekil 29)  bahçenin ömrü 

süresince öncelikli olarak bir yaşlı sürgünlerin alt kısımlarında 

meydana gelmelidir (Long vd., 2015). 

 
                

 

 

 

 

 

                           Şekil 28. Meyve dalının çıkarılması                                 

 

 

 

 

  

 

 

                              Şekil 29. SSA şeklinde ürün  
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3.3. Upright Fruiting Offshoots (UFO)  

Kuvvetli anaçlar ile 1.8-2.0 x 3.5-4.0 m – yarı kuvvetli 

anaçlar ile 1.5-1.8 x 3.5-4.0 m ve bodur- yarı bodur anaçlar ile 

1.2-1.5 x 3.5-4.0 m dikim mesafesi ile sık dikime uygun bir 

terbiye sistemidir. Bu terbiye sistemi; 

-Budama işlemlerini ve ürün yükünü kontrol etmeyi 

kolaylaştırmak.  

-Kirazın doğal dik gelişim alışkanlığını kullanmak ve birçok 

dikey yapılı meyve birimleri meydana getirerek ağaç 

kuvvetini kontrol etmek.  

-Girdi etkinliğini optimum hale getirmek (ışık, işçilik, 

kimyasallar) ve meyve veren alanların yüksek homojen 

ışık alımını başarmak ve bahçenin mekanizasyon ve 

otomasyon teknolojilerine adaptasyonuna olanak 

sağlamak için geliştirilmiştir. UFO sistemi tek (Şekil 30) 

yada iki telli Y trellis sistem olarak (Şekil 30) olarak 

yapılandırılabilir. 

Şekil 30. Tek sıralı UFO sistemi. 
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Şekil 31. Y trellis UFO sistemi. 

Terbiye sisteminin uygulama aşamaları  

 

Aşama: Dikimde 

 

Amaç: Gövdede birçok dik meyve sürgünlerinin 

oluşumunu ve oluşan sürgünlerin dik gelişimini sağlamak. 

 

Yapılacak İşlemler: Uç alınmamış ve dallanmamış 

fidanlar kullanılır. Ağaçlar, uç noktaları güneye (kuzey 

yarımkürede) ya da kuzeye (güney yarımkürede) 45 derecelik 

bir açı ile dikilirler (Şekil 32).  Bu durum kurulum aşamasında 

gövdede güneş yanıklığı potansiyelini azaltır. Ağaçlar dikey 

dikilmemeli ve 45 derecelik açıda bağlanmamalıdır.  
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   Şekil 32. UFO budama şeklinde dikim 

Dikim açısını korumak için gövde en düşük tele çakıştığı 

yerde bağlanır. Seyreltme kesimler ile fidandaki küçük dallar 

çıkarılır. İlk telin altındaki bütün tomurcuklar elle sıyırarak yok 

edilir. Dikey sürgün oluşumunu teşvik etmek için yaklaşık 

olarak her 20 cm de (UFO) ya da her 10 cm de (UFO Y-trellis) 

tomurcukların sürmesini sağlamak için tomurcuk aktivasyon 

teknikleri kullanılmalıdır.   

 

Aşama: İlk gelişme dönemi 

Amaç: İki yılda dalların alt kısımlarında ve 3 yılda 

spurlarda meyve meydana getirecek olan iyi dağılmış yaklaşık 

olarak 10 dikey dal geliştirmek, dikey dallar arasında nispeten 

homojen, orta kuvveti teşvik etmek ve ilk telin altında oluşan 

kuvvetli sürgünleri yok etmek. 

Yapılacak işlemler: İlk sistem telinin altında oluşan tüm 

sürgünler çıkarılır. İlkbahar sonunda dikey sürgünlerin homojen 

şekilde büyümesi ele alınmalıdır; orta kuvvette sürgünler ile 

ağaç daha dengeli olacağı için, yeni gelişimi teşvik etmek için 
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birkaç yaprağı bulunan 5 cm den uzun olmayacak şekilde bir 

parça bırakılarak aşırı güçlü sürgünlerde uç alma yapılır. Yeni 

sürgünler 30 cm ya da daha fazla bir uzunluğa eriştiğinde, 

gövdenin yatay olarak gelişimin devam etmesi için ilk teldeki 

bağlama aparatını kaldırarak ve gövde boyunca daha ileriye 

yerleştirerek en düşük tele ağaçlar bağlanır (Şekil 33 ve 34). 

Yatay bir düzlemin altında gövdeyi şekillendirmeyiniz. Eğer 

ağaç uzunluğu ağaç sıra arasını (ağaç arası) aşarsa, ana gövdenin 

uç noktası dikey bir sürgün olarak şekillendirilir. Yaz ortasında, 

eğer herhangi bir sürgün aşırı bir şekilde kuvvetli gelişim 

sergiliyorsa, seyreltme kesimler ile bu sürgünler tamamen 

çıkarılır 

.    

Şekil 33.  Ağaçların tellere bağlanması 
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Şekil 34. Ağaçlarda yatay gövde oluşturma 

Aşama: İlk dinlenme dönemi 

Amaç: Dik sürgün gelişiminde homojenliği teşvik etmek. 

Daha yüksek tellere homojen olarak dik sürgünleri 

yönlendirmek ve konumlandırmak 

Yapılacak işlemler: Yatay gövde üzerinde yoğunluğun 

20 cm aştığı ağaçlarda, en zayıf ya da en kuvvetli sürgünler 

seyreltilir. Uygun olarak sürgünler ikinci tele bağlanır. 

Seyreltme kesimler kullanarak ana daldan yatayın altında 

gelişen bütün sürgünler çıkarılır.  
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Aşama: İkinci gelişme dönemi  

Amaç: Her 20 cm de(UFO) ya da her 10 cm de (UFO-Y) 

dik sürgünler ile yatay boşlukları doldurmak. 

Her sürgünde 60-75 cm uzunlukta dengeli bir dik gelişimi teşvik 

ederek meyve duvarında dikey yeri doldurmaya başlamak.  

Önceki iki mevsimin dikey sürgünlerinde ya da yatay iskelet 

dalında ilk meyveleri hasat etmek.  

Yapılacak işlemeler: Yatay gövdede boşlukların olduğu 

yerlerde, dikey sürgün oluşumunu teşvik etmek için yukarıya 

bakan tomurcuklarda tomurcuk aktivasyon teknikleri kullanılır. 

Gelişimin müsaade ettiği UFO da yapının oluşumunu başarmak 

için dik sürgünler tellere bağlanır (Şekil 35). Seyreltme kesimler 

kullanarak, ilk sistem telinin altıdaki tüm sürgünler çıkarılır. 

İlkbahar sonunda yeni dikey sürgünlerin homojen şekilde 

büyümesi değerlendirilir; orta kuvvette sürgünler ile ağaç daha 

dengeli olacağı için, yeni gelişimi teşvik etmek için birkaç 

yaprağı bulunan 5 cm den uzun olmayacak şekilde bir parça 

bırakılarak aşırı güçlü sürgünlerde uç alma yapılır. 
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                       Şekil 35. UFO budama şeklinde yapıyı oluşturmak         

Aşama: İkinci dinlenme dönemi  

Amaç: Her dik liderin dikey uzunluğu boyunca homojen 

ışık dağılımını teşvik etmek. 

Yapılacak işlemler: Yatay gövde üzerinde yoğunluğun 

20 cm aştığı ağaçlarda, en zayıf ya da en kuvvetli sürgünler 

seyreltilir. Yüksek verimli çeşitler için, seyreltme kesimler ile 

dik gelişen lider dallardaki bütün yan sürgünler çıkarılır (Şekil 

36); orta verimli çeşitlerde, stub kesimler (yeni sürgün oluşumu 

için yan dalların alt kısmında 3-7 tomurcuk bırakarak) ile dik 

gelişen lider dallardaki bütün yan dallar çıkarılır. Yan 

sürgünlerin çıkarılması hasattan yaklaşık olarak 4-6 hafta sonra 

yaz budaması vasıtasıyla yapılabilir. Dik sürgünler tellere 

bağlanır. 
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                    Şekil 36. Lider dallarda yan sürgünlerin çıkarılması 

 

Aşama: Üçüncü ve sonraki gelişme dönemleri  

Amaç: Her lider dalda dengeli 75-100 cm dik gelişimi teşvik 

ederek meyve duvarında dikey boşlukları doldurmak, maksimum 

meyve duvar yüksekliğini korumak, yeteri sayıda lider dal sayısını, 

konumunu ve kuvvet dengesini korumak.  

Yapılacak işlemler: Gelişimin müsaade ettiği ölçüde 

UFO ya da UFO-Y yapıyı başarmak için dik sürgünler tellere 

bağlanır.  Lider dallar arasında dengeyi sağlamak için, aşırı 

şekilde yoğunluk yaratan ya da kuvvetli lider dallar hasattan 

sonra bir seyreltme kesim kullanarak çıkarılır. Ağaçlarda ya elle 

ya da makine ile UFO için sıra arasının yaklaşık 1.1-1.2 kat 

oranında ( 3 m bir sıra arasında 3,3-3.6 m ) bir yükseklikte ya da 

UFO-Y için sıra arasının yaklaşık 3 m bir yükseklikte tepe 
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kesimi yapılabilir. Hasattan 4-6 hafta sonra yapılan uç alma ağaç 

tepesini canlandırmayacaktır. Tekrar gelişim minimum olacaktır 

ve meyve duvarı yüksekliğini korumak için kış budaması gerekli 

olmayacaktır.  

 

Aşama: Verim budaması 

Amaç: Dengeli bir verim potansiyelini devam ettirmek 

Yapılacak işlemler: Olgun UFO ağaçlarının verimini 

korumak için iki kural vardır: 

Kuvvetli dik lider dalları yenilemek: Her yıl yenilemek 

için en büyük bir ya da iki lider dal seçilir; ideal olarak hiçbir 

lider dal 6 ya da 7 yaşından daha büyük olmamalıdır. Yeni 

gelişim için canlı bir ya da iki boğum bırakarak çiçeklenmeden 

hemen önce yada çiçeklenme esnasında bir stub kesim ile bu 

dallar çıkarılır. Yeni dik gelişimler yenileme kesimlerden 

meydana geldiği için, şekil kurulduğu zaman dik gelişimler için 

aynı kuralları takip ederek bunlar korunur. Seyreltme kesimler 

ile bütün zayıf dik dallar çıkarılmalıdır. 

Yan dalları kaldırmak: Yüksek verimli çeşitler için, 

seyreltme kesimler ile dik gelişen dallardaki bütün yan sürgünler 

çıkarılır; orta verimli çeşitlerde, stub kesim ile (yan dalların alt 

kısmında 3-7 tomurcuk bırakarak) bütün lider dallardaki yan 

sürgünler çıkarılır. Bu kısa stub dallar meyve meydana getirmek 
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için bırakılırlar ve hasattan sonra çıkarılabilirler yada eğer 

vejetatif bir tomurcuk varsa, SSA sistemdekine benzer olarak 

meyve dalları olarak korunabilirler. Sıra arasına doğru gelişen 

yan sürgünlerin kaldırılması hasattan 4-6 hafta sonra yaz 

budaması ile yapılabilir; sıra üzerinde gelişen yan sürgünlerin 

kaldırılması dinlenme döneminde yapılabilir (Long vd., 2015). 
 

3.4. Spanish Bush (SB):İspanyol Çalısı  
 

Spanish Bush sistemi İspanya’nın Ebro vadisinde 

geliştirilmiştir. Bu sistem, ağaç büyüklüğünü kontrol altına 

alarak hasat vb. gibi kültürel işlemlerin kolay yapılmasını sağlar 

ve yüksek verimli ideal bir meyve bahçesi meydana getirir. Bu 

özelliğinden dolayı işçiliğin ve bakım masraflarının yüksek 

olduğu yerlerde avantaj sağlar. Bu sistem ağaç gelişimini ve 

kuvvetini kontrol altına almak için genellikle bodur anaçlarla 

kurulu kiraz bahçelerinde uygulanır. Bunun yanında fakir 

topraklarda büyük boylu ağaçlar ile özellikle Sweetheart gibi 

yüksek verimli çeşitlerle kullanmak da mümkündür. 

 Erkenci bir anaç kullanılmadığında sistemin iskeletini 

kurarken aşırı uç kesimlerin yapılmasından dolayı ağacın meyve 

vermesi gecikebilir. Ayrıca küçük ağaç yapısından dolayı bu 

sistem don eğilimi olan bölgelerde uygulanmamalıdır (Long, 

2003). 
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Spanish Bush terbiye sistemi kuvveti azaltan, küçük bir 

ağaç yapısı oluşturan ve ağaç kontrolü ve hasadın hızlı ve kolay 

yapılmasını sağlayan birçok ana dal ve dalların meydana 

gelmesini teşvik eden bir sistemdir. Dikim mesafesi, kuvvetli 

anaçlar ile 2,5-3 x 5-5,5 m ve yarı kuvvetli anaçlarla 2-2,5 x 4,5-

5 metredir. Bilinçli bir dal yenileme planı ile meyve dalları 

istikrarlı bir şekilde yenilenir. Sistemin kurulum aşamasındaki 

budama işlemleri KGB sistemindeki kurulum işlemlerine çok 

benzemektedir. Sistemde oluşturulan dikey lider dalların sayısı 

ağaç kuvvetine göre ayarlanmalıdır. 

 

 

Şekil 38. İspanyol çalısı sistemi (Foto: Erdal Ağlar)
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Terbiye sistemin uygulama aşamaları  

Aşama: Dikimde 

Amaç: İlk gelişme mevsiminde güçlü bir kök sistemi 

oluşturmak.  

Yeterli besin maddesi sağlayarak kurulum periyodu 

boyunca orta derecede bir gelişimi teşvik etmek. 

Sistemin iskeletini oluşturmaya başlamak. 

Yapılacak İşlemler: Fidanın tepesi yerden 40-50 cm 

yukarıda kesimin altında 3-4 canlı tomurcuk kalacak şekilde 

kesilir (Şekil 39). İlk gelişme mevsiminde her lider dalda 

minimum 60 cm uzunluğunda bir gelişim elde etmek için gerekli 

kültürel işlemler yapılmalıdır. 

 

Şekil 39. Dikimde tepe kesimi (Foto:Erdal Ağlar) 
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Aşama: İlk dinlenme dönemi 

Amaç: Ağaç yapısını oluşturmaya devam etmek.. 

Homojen bir gelişimi teşvik etmek. 

Yapılacak İşlemler: Bütün lider dallar 5-12 cm uzunlukta 

kesilir (Şekil 40). Güçlü dallar daha kısa zayıf dallar ise daha 

uzun kesilmelidir. Homojen bir gelişim elde etmek için çok 

güçlü ya da çok zayıf dallar çıkarılmalıdır. Bakteriyel kanser 

riskinin yüksek olduğu bölgelerde bu kesimler havanın kuru 

olduğu zaman yaz sonu ya da sonbahar başı gibi gelişme 

mevsiminin sonunda yapılabilir.  

 

 

 

Şekil 40. İlk dallarda kesim 
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Aşama: İkinci gelişme dönemi 

Amaç: Yeterli besin maddesi sağlayarak kurulum periyodu 

boyunca orta derecede bir gelişimi teşvik etmek. Ağaç yapısını 

oluşturmaya devam etmek. Homojen bir gelişimi teşvik etmek. 

Yapılacak işlemler: Yaz gün dönümünden (yazın ilk 

günü) önce lider dallardan meydana gelen bütün dallar 5-12 cm 

uzunlukta kesilir (Şekil 41). Güçlü dallar zayıf dallardan daha 

kısa kesilmelidir. Ağaç boyunca homojen bir iskelet gelişimini 

elde etmek için çok güçlü yada çok zayıf dallar çıkarılır. Yayvan 

bir tepesi ve güçlü olan bir ağaçta, dik gelişen dallar daha zayıf 

gelişen dış taraftaki dallardan daha kısa kesilmelidir. 

 

Şekil 41. İlk dallarda kesim 
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Aşama: İkinci dinlenme dönemi 

Amaç: Lider dal sayısı vasıtasıyla orta derecede bir 

kuvveti teşvik etmek. Yarı kuvvetli anaçlar üzerindeki ağaçlarda 

dallanmayı teşvik etmek. 

Yapılacak işlemler: Kuvvetli anaçlar üzerindeki ağaçlar 

için birinci dinlenme döneminde belirtilen işlemler tekrarlanır. 

Bu işlemler aşırı kuvvetli olmayan dengeli bir ağaç elde etmek 

için kuvvetli anaçlar üzerindeki ağaçlar için önemlidir. Meyve 

veren alanlarda dengeli bir iskelet oluşturmak için tavsiye edilen 

lider dal sayısı: yarı kuvvetli anaçlarda 20-25; kuvvetli anaçlarda 

ise 25-30 adettir.  

Lider dal sayısı toprak verimliliği ve diğer şartlara bağlı 

olarak değişebilir. Amaç her lider dalda 60-90 cm uzunluğunda 

yıllık büyümeyi başarmaktır, bundan dolayı yıllık büyüme arzu 

edilenden daha fazla ise, lider dal sayısı daha çok, arzu edilenden 

daha az ise lider dal sayısı daha düşük olarak ayarlanmalıdır. 

Yarı-kuvvetli anaçlar üzerindeki ağaçlar yeteri kadar 

dallara sahip olmalıdır ve yeni sürgünlerin ¼ ü çıkarılarak 

dallanmayı teşvik etmek için bütün lider dallarda uç alma 

yapılmalıdır.  
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Aşama: Üçüncü dinlenme dönemi 

Amaç: Ürün yükünü kontrol etmek 

Yapılacak İşlemler: Yarı-kuvvetli anaçların verimli veya 

orta derecede verimli çeşitlerle kombinasyonlarında ve kuvvetli 

anaçların verimli çeşitlerle kombinasyonlarında lider dallarda uç 

alma yapılmalıdır. Yaprak / meyve oranını dengelemek ve 

yüksek kaliteli meyve elde etmek için yeni gelişimin ¼ nü 

çıkarılmalıdır (Şekil 42).

 

 

Şekil 42. Dallarda uç alma 
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Aşama: Üçüncü ve sonraki gelişme dönemleri 

Amaç: Üçüncü yılda yarı-kuvvetli anaçlar üzerindeki 

ağaçlarda sürgünlerin alt çiçek tomurcuklarında azda olsa 

meyve verimini başlatmak. Dördüncü yılda yarı-kuvvetli 

anaçlarda üzerindeki ağaçlarda ilk ticari hasat. Ağaç kuvvetini 

kontrol etmek ve ışık dağılımını teşvik etmek. 

Yapılacak işlemler: Lider dalların alt kısmında sarı 

yaprakların varlığı aşırı gölgelenmeyi işaret eder: Işık alımını 

geliştirmek için ağacın iç kısmında yer alan stratejik 2-4 lider 

dal çıkarılmalıdır (Şekil 43).  

 

 

 

 

 

Şekil 43. Seyreltme kesim ile lider dalların çıkarılması 

Eğer lider dal gelişimi zayıfsa (yıllık 60 cm den az) fazla 

lider dallar çıkarılır. Olgunlukta dengeli ve verimli bir ağaç 

yapısını muhafaza etmek için önerilen lider dal sayısı: yarı 

kuvvetli anaçlar için 12-16; kuvvetli anaçlar için ise 15-20 
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adettir. Lider dal sayısı toprak verimliliği ve diğer şartlara bağlı 

olarak değişebilir. Amaç yıllık büyümesi 60-90 cm olan orta 

kuvvette bir ağaç meydana getirmektir.  

Aşama: Olgunluk budaması 

Amaç: Olgunluk yüksekliğini oluşturmak. Meyve 

dallarını yenilemek. Ağaç kuvvetini kontrol etmeye devam 

etmek. 

Yapılacak işlemler: Spanish Bush sisteminde meyve 

dallarında yenileme işlemlerine başlayıncaya kadar, meyve elde 

etmek için ana dallarda oluşan yan dalların gelişmesine müsaade 

edilmelidir. Yaz sonu ya da sonbahar başı: Ağacın tepesi 2.5 m 

yüksekliğinde kesilir (Şekil 44). Bu işlem elle ya da makine ile 

yapılabilir. Eğer ağaç yüksekliği 2.5 m den daha fazla değilse, 

her lider dalda yeni sürgün gelişiminin ¼ ünü çıkarılır. Ağacın 

kenarları her yıl makine ile ya da elle kesilir (Şekil 44). 

 

 

 

 

Şekil 44. Ağaçta tepe ve kenar kesim 
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Dinlenme ya da çiçeklenme döneminde, meyve dallarının 

beş yaşından daha yaşlı olmaması için her yıl meyve dallarının 

yaklaşık olarak % 20 si kesilir.  İlk ana dalların çapının yarısından 

daha kalın olan yan dallar yenilenir ya da çıkarılır.  

Dinlenme dönemi sonunda ya da çiçeklenmede bir vejetatif 

tomurcuk bırakarak yan dallar yenilenir. Eğer vejetatif tomurcuk 

yoksa, 15 cm uzunluğunda bir parça bırakarak kesim yapılır. Her 

yıl meyve veren dalların % 20 si yenilenir.  

Genç dallar, yaşlı dallardan daha hızlı bir şekilde yenilenmiş 

dallar meydana getirirler. Eğer sürgün gelişimi 60 cm den daha 

düşük olursa, ağacın geri kalan kısmında kuvveti artırmak için bir 

ya da daha fazla ana dal çıkarılır (Şekil 45) (Long vd., 2015). 

 

Şekil 45. Dallarının yenilenmesi 
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3.5. Steep Leader (SL) 

Steep lider sistemi genellikle kiraz yetiştiricileri tarafından 

büyük boylu anaçlarla kurulu meyve bahçelerinde daha sık 

dikim yapabilmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sistemin 

uygulandığı ağaçlarda bol ve kaliteli ürün elde etmek 

mümkündür. Büyük boylu kiraz ağaçlarına uygulanmakla 

birlikte bodur anaçlara da uygulanabilir. Eğer erkenci anaç 

seçilmezse aşırı uç alma kesimlerinden dolayı genellikle beşinci 

veya altıncı gelişme mevsimine kadar meyve verimi başlamaz 

ve bu sistemin uygulandığı ağaçlar genellikle uzun boylu olurlar 

(Long, 2003). Dikim mesafesi, kuvvetli anaçlar ile 2,5-3 x 4,5-5 

m ve yarı kuvvetli anaçlarla 2-2,5 x 4-4,5 m dir. 

 

Şekil 46. Steep Leader terbiye sistemi (Foto:Erdal Ağlar) 
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Terbiye sisteminin uygulama aşamaları  

Aşama: Dikimde  

Amaç: Ağaçta lider dal olacak sürgünleri belirlemek  

Yapılacak işlemler: Lider dalların oluşturulmak istendiği 

yüksekliğe bağlı olarak fidanın tepesi yerden 75-85 cm yukarıda 

kesilir (Şekil 47). 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

      Şekil 47. Dikimde tepe kesimi  

 

Aşama: İlk gelişme dönemi  

Amaç: Yayvan bir ağaç şekli elde etmek için lider dal 

açılarını ayarlamak  

Yapılacak işlemler: Gelişme mevsimi içinde yeni oluşan 

dallar 7-10 cm uzunluğa eriştiğinde mandallar kullanılarak 

sistemin gereklerine uygun dal açıları oluşturulur (Şekil 48). 
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Şekil 48. Dal açılarının oluşturulması  (Foto: Erdal Ağlar) 

 
Aşama: İlk dinlenme dönemi  

Amaç: Ağaç iskeletini oluşturacak lider dalları seçmek ve 

lider dalların alt kısımdaki yan dalların gelişimini teşvik etmek.  

Yapılacak işlemler: Homojen kuvvette dik gelişen 3 ya 

da 4 lider dal seçilir. Bu lider dallar ana dalları oluşturacaklardır 

ve bunların dikey olarak gelişmesine müsaade edilmelidir. Eğer 

ağaç yarı kuvvetli bir anaç üzerinde gelişiyorsa ve dikimde 

yapılan kesimden bir veya iki güçlü dal meydana getirmiş ise, 

dengeli bir ağacı yapısını korumak için bu dallar çıkarılır (Şekil 

49).  

Eğer ağaç kuvvetli bir anaç üzerinde gelişiyorsa ve 

dikimde yapılan kesimden bir veya iki güçlü dal meydana 
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getirmiş ise aşırı kuvveti engellemek için bu geçici lider dallar 

bırakılır. Bu dalları dinlenme döneminde çıkarmak ağacı 

güçlendirebilir.  

Dallanmayı teşvik etmek ve sabit sarmal bir iskelet oluşturmak için 

lider dallarda yaklaşık 60 cm bırakılarak uç alma yapılır (Şekil 50). 

Ağaç gelişimini orta derecede tutmak için diğer geçici bütün dallar 

bırakılır. Yüksek bakteriyel kanser etkisinin olduğu yerlerde bu 

kesimler havanın kuru olduğu zaman yaz sonu ya da sonbahar başı 

gibi gelişme mevsiminin sonunda yapılabilir. 

Şekil 49.  Güçlü dalın çıkarılması 
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Şekil 50. Lider dalda uç alma       (Foto: Erdal Ağlar) 

 

Aşama: İkinci dinlenme dönemi 

Amaç: Liderler dalları oluşturmaya devam etmek. Sabit 

alt sarmal yapıyı oluşturmak için iskelet dalların seçimi ve şekil 

verilmesi.  

Yapılacak işlemler: Lider dalın dikey devam etmesi için 

her lider dalda yardımcı dal olacak dikey gelişen bir sürgün 

seçilir. Eğer istenen ağaç yüksekliği 3 m den daha az olacaksa, 

bu sürgünlerde bir önceki yıl oluştuğu noktadan yaklaşık olarak 

60 cm den, eğer istenen ağaç yüksekliği 3 m den daha fazla 

olacaksa 60-90 cm den uç alma yapılır.  

Ağacın yayvan bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak 

amacıyla her lider dalda bir yardımcı dal seçilir. Bu seçilen 
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dallar meydana geldiği noktadan yaklaşık olarak 60 cm 

uzunlukta kesilirler. Diğer dallar dokunulmadan bırakılır Her 

ana dalda ikinci bir yardımcı dal seçilir. Bu dal 60 cm uzunlukta 

kesilir ve geniş bir taç oluşturmak amacıyla dallar yatay bir 

pozisyonda aşağıya bağlanır (Şekil 51).  

Bağlama işlemine üçüncü gelişme mevsimi sonunda son 

verilir. Lider dallar arasında açıklığı korumak için iç kısma 

doğru yönelmiş yan sürgünler çıkarılmalıdır. Meyve vermeye 

başlayıncaya kadar birkaç geçici dal aşırı ağaç kuvvetinin 

kontrol edilmesine yardımcı olacaktır. Bu dallarda 60 cm den uç 

alma yapılmalıdır.  

Kuvvetli anaçlar üzerindeki SL ağaçları için sabit dallar 

olarak daha küçük ve daha zayıf dallar seçilir. Çok güçlü dallar 

çıkarılır. Yarı kuvvetli anaçlarda ise zayıf dallar çıkarılır ve orta 

kuvvette gelişen dallar bırakılır. 
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Şekil 51. Dalların ağacın iki yanına çekilen tellere bağlanması 

ve yardımcı dalda uç alma (Foto: Erdal Ağlar) 
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Aşama: Olgunluğa kadar dinlenme budaması  

 

Amaç: Lider ve meyve veren yan dalların sarmal 

gelişimine devam etmek. Geçici dallarda meyve vermeyi teşvik 

etmek.  

Yapılacak işlemler: Yan dal gelişimini teşvik etmek 

amacıyla, ikinci dinlenme dönemde uygulandığı gibi lider dalda 

bir önceki gelişme mevsiminde oluştuğu noktadan 60-90 cm de 

uç alma işlemi yapılır. Alt kısımlarda oluşan sürgülerde, 

oluştuğu noktadan 60 cm uzunluğunda kalacak şekilde uç alma 

yapılır. Meyve vermesi için ilk dinlenme döneminde bırakılan 

geçici dallara dokunulmaz. Meyve verimden dolayı gelişim 

yavaşlamaya başladığında, ağacın alt kısmında ışık dağılımını 

geliştirmek için bu dallar çıkarılır (Şekil 52). Meyve çağındaki 

SL ağacı, meyve üretimi için sabit, dikey, iyi dallanmış 3 ya da 

4 lider dala sahip olacaktır. Tacın alt kısmı, her lider dalda 

oluşturulan sabit, yatay şekilde dallar ile yayvan bir şekil 

alacaktır. Meyve sabit yatay ve dikey dallardan çıkan küçük 

geçici dallardan meydana gelecektir. 

 

Şekil 52. Geçici dalların çıkarılması 
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Aşama: Olgunluk budaması  

Amaç: Meyve dallarını yenilemek. Işık dağılımını teşvik 

etmek. Kaliteli meyve verme alanlarını oluşturmak. Ağaç 

yüksekliğini azaltmak ve arzu edilen ağaç yüksekliği korumak.  

Yapılacak işlemler: Yan dalların (meyve dalları) 

korunması ve yenilenmesi: Her lider dal, tek taraflı spindle ağaç 

olarak oluşturulmalıdır. Minimum bir gölgelenmeyi sağlamak 

için, ana dalın yarıçapından daha kuvvetli gelişen yan dalların 

gelişimine müsaade edilmemelidir. Çok büyük dallar çıkarılır. 

Ağaç tacı alt kısımdan yukarıya doğru budandığı için, 

aşağıdan yukarıya doğru, büyük, daha küçük ve en küçük dal 

konsepti unutulmamalıdır. Düzenli bir meyve dalı yenileme 

programı oluşturulmalıdır. Dal yenileme başlamadan önce 

birkaç yıl meyve elde etmek için yan dalların gelişimine 

müsaade edilir. En yüksek kaliteli meyveler 1 yaşlı sürgünlerin 

alt kısımlarında ve genç spurlarda meydana gelir.  

Dinlenme dönemi sonunda ya da çiçeklenmede, spurların 

5 yaşından daha fazla yaşlı olmaması için her yıl meyve 

dallarının yaklaşık olarak % 20 sini çıkarılır (Şekil 53). Dallar 

her yıl, bir vejetatif tomurcuk bırakarak yada vejetatif 

tomurcuğun görülmediği yerlerde 10-15 cm lik bir dal parçası 

bırakarak yenilenir. Yaşlı dallar, genç dallar kadar başarılı bir 
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şekilde yenilenmeyecektir. 

 

Şekil 53. Meyve dallarının çıkarılması 

Işık alımını ve ağaç boyunca meyve dallarının devamını 

sağlamak için, en alttaki dallardan daha alçak kısımlarda oluşan 

büyük dallar çıkarılır ya da bir dal parçası bırakılarak kesilirler 

(Şekil 54). Aşırı meyve tutumu ve küçük meyve meydana 

getirme eğilimi olan zayıf ve sarkan dalları çıkarılır (Şekil 55). 

Eşit kuvvette ve bitişik olan dallardan biri, ışık alımını 

etkinleştirmek için çıkarılır (Şekil 56). 

                         Şekil 54               Şekil 55                      Şekil 56 

Ağaç maksimum yüksekliğe ulaştığında, genellikle yaz 
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sonunda zayıf bir yan dal bırakarak tepe kesimi yapılır (Şekil 

57). Daha düşük verimli SL ağaçlarında, yerden ulaşabilecek 

yan dallarda oluşan üçüncü gelişimler çıkarılır ve yan dallarda 

uç alma yapılır. Bu ağacın alt kısmını güçlendirecektir ve tekrar 

canlanmanın zor olduğu bir alanda yeni gelişimi teşvik edecektir 

(Şekil 58). 

 

                          Şekil 57                                          Şekil 58 

 

3.6. Tall Spindle Axe (TSA) 

TSA sistemi, tek lider dalı bulunan Vogel Central Leader 

ve Zahn Spindle sistemlerinin bir modifikasyonudur. Kuvvetli 

ve yarı kuvvetli anaçlar ile 1,8-2 x 4 m;  bodur ve yarı bodur 

anaçlar ile 1,5-1,8 x 3,5 m dikim mesafesi ile sık dikime uygun 

bir terbiye sistemidir.  
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TSA sisteminde ağaca konik bir şekil vermek için sistemi 

oluşturma esnasında, her yıl oluşan orta kuvvette 10 ya da daha 

fazla yan daldan güçlü olan 4 ya da 5 i bağlanarak doğal 

dallanma alışkanlığı modifiye edilir. Bu sistem, iki önemli nokta 

ile diğer sistemlerden farklılık göstermektedir; 

İleriki yıllarda oluşacak ürün yükü ve yaprak meyve 

oranını dengede tutmak için yan dallarda her yıl uç alma 

yapmak. 

Sadece sabit yapı merkezi lider dal olduğu için, en yaşlı 

meyve dalları yıllık olarak yenilenmelidir.  

TSA sisteminde gelişim, çoğunlukla tek bir dikey lider 

dalda oluşan orta kuvvetli yan sürgünlerden meydana geldiği 

için, boduryarı kuvvetli veya fakir topraklarda kuvvetli anaçlar 

için çok uygun bir terbiye sistemidir 
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Şekil 59. Tall Spindle Axe terbiye sistemi 

Terbiye sistemin uygulama aşamaları  

Aşama: Dikimde 

Amaç: İlk gelişme mevsiminde güçlü bir kök sistemi 

oluşturmak.Yan sürgün oluşumunu teşvik etmek amacıyla 

tomurcuk aktivasyonunu zorlamak. 

Yapılacak işlemler: Fidanda uç alma yapılmamalıdır. En 

alt vejetatif tomurcuk bırakılarak yan dallar kesilir. Fidanda 45 

cm den daha aşağıda bulunan bütün tomurcukları alınır (Şekil 

60). Merkezi lider dalda en uçtaki sağlıklı tomurcuk bırakılır, 

ondan sonraki 5-6 tomurcuğu çıkarılır. Lider dalda sabit sarmal 

sürgünler oluşturacak potansiyele sahip olan 10-12 cm lik bir 

mesafe olacak şekilde 1 tomurcuk seçilir (Şekil 61). Seçilen 

tomurcuklara promalin uygulanarak, tomurcuğun yukarısına 
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çentik atarak ya da arada kalan tomurcuklar yok edilerek bu 

seçilen tomurcuklar aktif hale getirilebilir. İlk gelişme mevsimi 

için beklentiler lider dalda iyi dağılmış 8-12 yan sürgün elde 

etmektir.  

Aşama: İlk gelişme mevsimi 

Amaç: Son lider yüksekliğinin en az % 65 ini geliştirmek. 

İkinci yılda sürgünlerin alt kısımlarında meyve oluşturma 

kapasitesini ve üçüncü yılda spur meyve verme kapasitesini 

sağlayacak olan nispetten homojen orta kuvvetli iyi dağılmış 

yaklaşık 10 yan dal geliştirmek. 

Yapılacak işlemler: Oluşan dallar 7-10 cm uzunluğuna 

geldiğinde yeni yan dalların hemen yukarısına gövdeye 90 

derecelik bir açıda bir mandal konularak yatay dal açıları 

ayarlanır. Mandallar 2-3 hafta sonra kaldırılabilir ya da sürgün 

ucuna kaydırılabilir (Şekil 62). 

 

 

 

 

Şekil 60                    Şekil 61                   Şekil 62                        
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Aşama: İlk dinlenme dönemi 

Amaç: Lider dalda çok sayıda yan sürgün oluşumunu 

teşvik etmek için tomurcuk aktivasyon tekniklerini uygulamak. 

İkinci yan dal oluşumunu teşvik etmek ve gelecekteki verim 

kapasitesini kontrol etmek. 

Yapılacak işlemler: Eğer ilk yılda 6 ya da daha fazla yan 

dal oluşumu başarılmazsa, mevcut bütün yan dallarda en alt 

vejetatif tomurcuk bırakılacak şekilde yapılacak kesim ile dal 

oluşum işlemi tekrar başlatılmalıdır. Eğer ilk yılda 6 ya da daha 

fazla yan dal oluşumu başarılmışsa, bu sürgünlerde sürgünün % 

15-25 ni yok etmek için tercihen iki karşılıklı tomurcuğun 

bulunduğu yerin hemen üstünden uç alma yapılmalıdır (daha 

zayıf sürgünlerde daha az, daha güçlü sürgünlerde daha fazla) 

(Şekil 63). 

 
Şekil 63. Yan dallarda uç alma 
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İlk yılın her sürgünü üçüncü yılda çiçeklenen spurlar 

meydana getireceğinden, sürgünlerde yapılan bu uç alma işlemi 

sadece tacı doldurmak için değil aynı zamanda üçüncü ve 

sonraki yıllarda ürün yükünü dengelemek için bir stratejidir. 

Lider dalda uç kısımda meydana gelen yeni sürgünde, tomurcuk 

çıkarma, sürgün oluşturacak tomurcukların seçimi ve sürgün 

oluşumunun istendiği yerlerde tomurcuk aktivasyonunu 

sağlayacak işlemler, ilk yılda lider dalda uygulanan işlemler 

benzer şekilde yapılarak yapının oluşması sağlanmalıdır. 

İki yılın sonunda amaç, ilk yılda gelişen yan sürgünlerden 

iki yan dal ve ilk yıldan gelişen lider dalda yukarıdan aşağıya 

doğru iyi bir şekilde dağılmış 8-12 sürgün elde etmektir. İlk 

yılda eğer lider dal gelişimi çok kuvvetli ise, lider dalda yeni 

oluşumun 90-120 cm lik kısmı bırakılarak uç alma yapılır. 

Aşama: İkinci gelişme dönemi 

Amaç: Lider daldaki spurlarda ve sürgünlerde alt çiçek 

tomurcuklarında azda olsa meyve vermeyi başlatmak. Son lider 

yüksekliğinin en az % 90’ nını oluşturmak. Üçüncü yılda 

sürgünlerin alt kısmında meyve verme kapasitesini ve dördüncü 

yılda spur meyve verme kapasitesini meydana getirecek olan 

orta kuvvetli iyi dağılmış yaklaşık 8-12 yan dal geliştirmek. 

Ağaç başına düşen alanının en az % 65 ini doldurmak için 

nispeten homojen orta kuvvette iyi dağılmış 15-20 ikinci yan dal 
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geliştirmek. 

Yapılacak işlemler: İlk yılda yeni sürgünlerin dal 

açılarını oluşturmak için mandal kullanımı, ikinci yılda lider 

daldan çıkan yan dallara da uygulanır. Erkenci anaçlarda, ikinci 

yılda fidandan oluşan lider daldaki spurlarda meydana gelen, 

ayrıca ilk yıl sürgünlerinin alt kısmında oluşan çiçeklenme 

bölgelerinde de çok az miktarda meyve olacaktır. 

Aşama: İkinci ve sonraki dinlenme dönemleri 

Amaç: İkinci/üçüncül yan sürgün oluşumunu teşvik 

etmek ve ileri oluşacak olan ürün kapasitesini kontrol etmek. 

Gerektiği zaman yan dalları seyrelterek iyi taç ışık dağılımını 

muhafaza etmek. Beş yılda meyve dallarını yenilemeye 

başlamak. 

Yapılacak işlemler: Lider dalda tomurcuk seçimi ve 

aktivasyonu ağaç olgunluk yüksekliğine ulaşıncaya kadar 

(genellikle 3 yılın sonuna kadar) devam etmelidir. Çoğu yan 

sürgünlerde bir önceki yılın sürgün gelişiminin % 15-25 ini 

çıkarmak için tekrar uç alma yapılmalıdır (Şekil 64). Üst üste 

binmiş sürgünler, zayıf sürgünler, sarkan sürgünler veya çok dik 

kuvvetli sürgünler meyve veren tüm alanların iyi bir ışık 

dağılımını korumak için çıkarılmalıdır. Noel ağacı gibi konik bir 

yapıyı korumak için tacın daha alt kısımlarındaki dallar ortadaki 
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ya da daha üst kısımlardaki dallardan daha uzun bırakılabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 64. Dallarda uç alma  

Aşama: Üçüncü ve sonraki dinlenme dönemleri 

Amaç: Üçüncü yılda ilk ticari hasat. Üçüncü yılda son 

lider yüksekliğinin % 100 nü tamamlamak ve en düşük üçüncü 

dallar ile 3 yılda ağaç başına düşen alanının % 100 ünü 

doldurmak. Üçüncü ve dördüncü yılda ikinci ve üçüncü dallar 

ile taç meyve verme hacmini doldurmaya devam etmek.  

Yapılacak işlemler: Lider dal olgunluk yüksekliğine 

ulaştığında, yeni gelişimi minimize etmek için ya tomurcuk 

patlamasından 4-6 hafta sonra ya da hasat sonrası lider dalda 
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tercih edilen olgun yüksekliğin hemen altında nispeten zayıf bir 

dal bırakılarak uç alma yapılır (Şekil 65). 

Meyve dalları 5-6 yaşına geldiği zaman, en büyük iki yada 

üç dal, meyve dalların yenilenmesini teşvik etmek için yaklaşık 

olarak 20 cm lik bir parça bırakılarak yada alt bir zayıf sürgün, 

spur yada tomurcuk bırakılarak kesim yapılmalıdır (Şekil 66) . 

Şekil 65                           Şekil 66 

3.7. Vogel Central Leader (VCL) 

Almanya Franconia’da Tobias Vogel tarafından 

geliştirilmiş bir spindle sistemdir. Vogel Central Leader, kiraz 

bahçelerinde kültürel işlemleri kolaylaştıran, daha sık dikime 

imkân veren, yüksek ve erken verim alınmasını sağlayan bir 

sistemdir. Bu sistemde oluşturulan ağaç yapısından kaynaklı 
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olarak ağaçlarda ışıklanma daha etkili olmaktadır. Bu sistemin 

tek lider özelliğinden dolayı ağaç büyüklüğünü orta derecede 

tutmak için bir bodur anaç kullanmak gerekir (Long, 2003).  

Vogel Central Leader (VCL) sistemi, genç kiraz ağacının 

genetik merkezi lider gelişim alışkanlığının avantajını 

kullandığından dolayı çok az kurulum budaması gerektirir. 

Minimal budama, bodur ya da yarı bodur anaçlardan dolayı orta 

derecede bir gelişim, kurulum sırasında minimal gübreleme ve 

orta derecede dikim yoğunluğu nispeten yüksek erkenci verim 

ile sonuçlanır. Noel ağaç yapısı, taç boyunca iyi bir ışık 

dağılımını teşvik eder ve meyve dalları bu sistem ile düzenli bir 

temelde yenilenirler. Yarı kuvvetli anaçlar ile 2.4-2.7 x 4-4.5 m; 

bodur ve yarı bodur anaçlar ile 1,8-2 x 4-4.2 m dikim mesafesi 

ile sık dikime uygun bir terbiye sistemidir. 
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Şekil 67. Vogel Central Leader terbiye sistemi 

 

Terbiye sisteminin uygulama aşamaları  

Aşama: Dikimde 

Amaç: Yan sürgün oluşturmak. 

Yapılacak İşlemler: Fidanın tepesini ilk ana dalların 

oluşturulmak istendiği yüksekliğe bağlı olarak, yerden 75-90 cm 

yukarıdan kesilir (Şekil 68). Tomurcuklar ilkbahar başında 

şişmeye başladığında, tepe kısmına yakın iki tomurcuk bırakılır 

ve sonraki 5-6 tomurcuk koparılır (Şekil 69).  
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Şekil 68. Tepe kesimi                   (Foto: Erdal Ağlar) 

                                 

 

 

Şekil 69. Tomurcuk koparma            (Foto: Erdal Ağlar) 
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Aşama: İlk gelişme dönemi 

Amaç: Açık bir ağaç şekli ve geniş açılı dallar oluşturmak.  

Yapılacak işlemler: Yan sürgünler 7.5-10 cm uzunluğuna 

eriştiği zaman bu sürgünlerin hemen yukarısında gövdeye dikey 

bir şekilde bir mandal takılarak dal açıları oluşturulur. Sürgün 

düzlüğünü korumaya yardım etmek için 2-3 hafta sonra mandal 

sürgün ucuna doğru kaydırılır (Şekil 70). Orta derecede gelişimi 

korumak ve yatay dal açılarını teşvik etmek için ürün 

duyulabilir. başlayıncaya kadar gübrelemeden kaçınılmalıdır. 

Dal açısı yaklaşık olarak 60 derece olmalıdır. Dallar geliştiğinde 

bu açıyı korumak için dalların açılması ve aşağıya bağlanmasına 

ihtiyaç duyulabilir.  

 

Şekil. 70. Dal açılarını oluşturma  (Foto: Erdal Ağlar) 
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Aşama: İlk ve ikinci dinlenme dönemi 

Amaç: Yan sürgün oluşumunu teşvik etmek için 

tomurcuk aktivasyon teknikleri zorlamak. Açık bir ağaç yapısı 

ve geniş dal açısını teşvik etmek.  

Yapılacak İşlemler: Bir önceki yılda 75 cm den daha 

fazla bir gelişim gösteren sürgünlerde, uç alma yapılır. Kurulum 

yılında lider dal yaratılır. Bundan dolayı en üstteki iki tomurcuk 

bırakılarak sonraki 5-6 tomurcuk yok edilir Tomurcuk çıkararak 

dallanma teşvik edilir. Açık sarmal gelişime müsaade eden daha 

ziyade spiral bir yapı gövde uzunluğu boyunca geliştirmek için 

dallar teşvik edilir. Yeteri kadar ışık dağılımını teşvik etmek için 

çok yakın oluşan dallar seyreltme kesim ile çıkarılır. (Şekil 71). 

 

Şekil 71. Tomurcuk koparma ve dal seyreltme 
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Aşama: İkinci ve üçüncü gelişme dönemi 

Amaç: İki yılda lider dalda oluşan spurlarda ve 

sürgünlerin alt kısımlarında bulunan çiçek tomurcuklarında az 

da olsa meyve vermeyi başlatmak.  

Üç yılda sürgünlerin alt kısmında meyve kapasitesini ve 

dört yılda spur meyve kapasitesini sağlayacak olan 2 yılda orta 

kuvvette iyi dağılmış yaklaşık olarak 10 ve daha fazla yan dal 

geliştirmek.  

Açık bir ağaç yapısı ve geniş dal açılarını teşvik etmek. 3 

yılda ilk ticari hasat ( spur ve sürgün alt meyve veren alanlarda). 

3 yılda son lider yüksekliğinin % 100 nü tamamlamak.  

En alçak üçüncü dallar 3 yılda ağaç başına düşen alanının 

% 100 ünü doldurmak.  

Yapılacak İşlemler: İkinci ve üçüncü yıla kadar önceki 

gibi sürgünleri yatay olarak geliştirmek için mandal kullanılır. 

Dal açıları yaklaşık olarak 60 derece olmalıdır. Dallar geliştiği 

zaman bu açıyı korumak için dallar aşağıya bağlanır. Taç 

boyunca iyi ışık dağılımını teşvik etmek için yeni sürgünler 

seyreltilir Gövdeye yakın gelişen dikey sürgünler tamamen 

çıkarılır diğer dikey sürgünlerde uç alma yapılır (Şekil 72).  
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                         Şekil 72. Seyreltme ve uç alma  

 

Foto: Erdal Ağlar 

 



93 | KİRAZDA MODERN TERBİYE SİSTEMLERİ 

 

 

Aşama: Verim budaması (Dinlenme Dönemi) 

Amaç: Beş yılda meyve dallarının yenilenmesine 

başlamak, ışık dağılımını teşvik etmek.  

Yapılacak İşlemler: İlk yan dallarda meydana gelen 

bütün sürgünler, potansiyel meyve dalı olabileceği için bu 

sürgünlerin gelişmesine müsaade edilir. Güçlü bir şekilde dik 

gelişen ilk yan dallar canlı bir parça bırakılarak stub kesim 

yapılır (Şekil 73). 

İnce dallar çıkarılır ya da bu dallarda stub kesim yapılır. 

Hiçbir dal gövdenin yarıçapından daha büyük olmamalıdır 

(Şekil 74). Meyve dallarının gelişimi için iyi bir ışık dağılımı 

korunmalıdır. Meyve dalları VCL budama şeklinde düzenli bir 

temelde yenilenmelidir. En yüksek kaliteli meyveler genç 

spurlarda ve 1 yaşlı dalların alt kısımlarında meydana gelir. 

Spurlar 5 yaşından daha yaşlı olmamalıdır. 

Meyve dallarını yenilemek için dinlenme döneminde veya 

çiçeklenmede stub kesimler yapılır. Stub uzunluğunu dalın 

ağaçtaki yeri tarafından tayin edilir. Tepe kısmına yakın stublar 

sadece 7.5-10 cm uzunluğunda olabilirler. Alt kısımda, stublar 

30-40 cm kadar uzun olabilir. Mevcut yan dalları kesim yaparak 

dallar yenilenir. 
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                  Şekil 73. Stup (yenileme) kesim 

 

 

Şekil 74. Dal büyüklüğünü kontrol etmek 
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Aşama: Olgunluk budaması (verim budaması)  

Amaç: Arzu edilen ağaç yüksekliğini korumak ve azaltmak 

Yapılacak işlemler: Üründen dolayı ağaç gelişimi 

yavaşlamaya başladığında, sadece ağaç yüksekliği kontrol 

edilir. Sonbahar başında ya da yaz sonunda zayıf dal bırakılarak 

tepe kesim yaparak ağaç yüksekliği azaltılır (Şekil 75). Ağaç 

kuvvetine bağlı olarak bu yolla yüksekliğin 75-120 cm lik kısmı 

çıkarılır (Long vd.,2015). 

 

Şekil 75. Ağaç yüksekliğini kontrol etmek için tepe kesimi  
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